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بسم ال الرحن الرحيم

مقدمة

 لمد ل حد الشاكرين ، وأشهد أن ل إله إل ال رب العالي ، وأشهدا
 أن ممداD عبده ورسوله الصادق الوعد المي ، صلى ال وسلم وب>>ارك
 عليه وعلى صحابته وآل بيته الطيبي الطاهرين ،وعلى تابعيهم بإحس>>ان

إل يوم الدين ،وبعد:

 فإن الافظ العلمة ابن رجب النبلي رحه ال أحد العلماء الذين أنبتهم
 المة ، وتلقت علمه بالقبول ؛ لا له من ق>>وة ف الج>>ة ، وبي>>ان ف
 الجة ،وقول رصي ومتانة ف الدين ؛ وحسن ف السية ينم عن س>>لمة
 السريرة، ولقد انتشر علمه ، وحرص طلب العلم على اقتناء كتبه ، وبي
 أيدينا رسالة لطيفة بديعة بي فيها رحه ال آفات الرص عل>>ى ال>>ال
 والشرف ، وحذر من ذلك ،وكان كلمه فيها ش>>رحاD وتعليق>>اD عل>>ى
eم<<fنgي غ<<iا فgلiسjرkأ iانfعiائfج iانfبmئiا ذfحديث النب صلى ال عليه وسلم :« م 

.«iهiينiدiل iفfرsالشfو iالfمmى الgلfع iءjرfمmال iصjرiح jنiا مfهgل fدfسmفgأiب
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 وقد وفقن ال تعال للحصول على أصل مطوط لذه الرسالة ، فاستعنت
 بال وشرعت ف تقيقها ، وتريج أحاديثها وتقيقها ، وبيان الغريب من
 ألفاظها ،ل أبتغي بذلك إل رضا ال سبحانه ، وأن يكون هذا الهد ف
 ميزان حسنات يوم تعز فيه السنات ، وال الوفق وال>>ادي إل س>>واء

السبيل.

أبو عاصم البكات

الشحات شعبان ممود عبد القادر

0020129889329هاتف/ 

  ه>1430/ 2 /13

 م2009/ 2  /8
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عملي في الكتاب:

 ) قمت براجعة الصل الخطوط الذي حصلت عليه، وهي  صورة لخطوط1(
مفوظ بكتبة الزهر الشريف.

 ) تريج حديث : « ما ذئبان جائعان..... » ترياD موسعاD ، وتقيق طرقه2(
الكثية والكم عليها با تستحقه بعد تكيم قواعد الصطلح.

) عزو اليات القرآنية إل مواضعها ف السور.3(

) تريج الحاديث الواردة ف الكتاب ، وإعطاؤها الكم الناسب لا.4(

) بيان بعض اللفاظ الغريبة ، وشرحها من خلل كتب اللغة والعاجم.5(

) ترجت لكثر العلم الذين ورد ذكرهم ف الكتاب.6(

) ث وضعت فهرساD للموضوعات.7(
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)1(ترجمة الحافظ ابن رجب

 اسه: هو المام الافظ العلمة زين الدين عبد الرحن بن أحد بن عبد الرحن بن
 السن بن ممد بن أب البكات مسعود السلمي البغدادي ، ث الدمشقي النبلي

 أبو الفرج ، العروف بابن رجب، وهو لقب جده عبد الرحن ، :كنيته ولقبه
وقد طغت هذه النسبة على اسه حت ل يكاد يعرف إل با .

 ه>736ولد ف بغداد سنة  : مولده
  ولدته ف سنة321/ 2وقد أرخ الافظ ابن حجر رحه ال ف الدرر الكامنة 

 ست وسبعمائة ، ول صحة له كيف ووالده الشهاب أبو العباس احد بن رجب
 البغدادي القري قد ولد ف خامس عشر ربيع الول من السنة الذكورة كما ف
 النهج الحد أو من سنة سبع وسبعمائة كما ف الرد الوافر والصواب ما ف إنباء

 ست وثلثي وسبعمائة ويؤيده ق>>ولولدسنةالغمر للحافظ ابن حجر من أنه
 صاحب النهج الحد قدم مع والده من بغداد إل دمشق وهو صغي سنة أرب>>ع

وأربعي وسبعمائة.
 كان ابن رجب رحه ال ينحدر من هذه السرة الت اهتم>>ت ب>>العلومنشأته: 

 والعارف ، فقد نشأ نشأة علمية أهلته أن يكون ف مصاف العلماء الكبار الذين
 صنعوا للسلم أزهى أماده ، فذاع صيته وكثر مريدوه من كل البلد ، وتنوعت
 فنونه . فكانت بداية طلبه للعلم ف سن الصغر إذ رحل به والده إل بلد أخرى
Dوحصل على إجازات من بعض الشايخ ، فأجازه ابن النقيب وغيه ، وسع أيضا 

 /2،والدررالكامنةلبنحجر180-انظرترجتهف:ذيلتذكرةالفاظلبالاسنالدمشقي:1
 )،وشذراتالذهبلبن1170،وطبقاتالفاظللسيوطي(308 /1،ووجيزالكلمللسخاوي321

 .واستفدتكثياTمن294 /3،والعلمللزركلي1/59،وكشفالظنونلاجيخليفة6/339العماد
)13ـ2مقدمةالدكتورماهرياسيفحللكتابجامعالعلوموالكم(ص
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 من علماء مكة ومصر وغيها ، وقيل : (إنه اشتغل بسماع الديث باعتناء والده
Dه كان عالاsف صناعة السانيد وفن العلل ، بالضافة إل أن Dفقد كان إماما (

 بالفقه ، حت صار من أعلم الذهب النبلي ، ويشهد لذلك ما خلفه من تراث
ضخم ف هذه العلوم ، وهكذا يكون أحد الهابذة الذين جعوا بي الديث

 والفقه ، ما أدى إل انفتاح قرائح العلماء ف الثناء عليه كما سيأت ، إل أن° هذه
 النلة الكبية الت بلغها هذا العال ل تزده إل صفاء³ وخلقاD وتواضعاD فمالت إلي>>ه
 القلوب بالبة ، واجتمعت عليه الفرق ، وف ذلك يقول ابن العماد :  وك>>انت
 مالس تذكيه للقلوب صارعة وللناس عامة مباركة نافعة ، اجتمعت الفرق عليه
 ومالت القلوب بالبة إليه   ، كيف ل وقد جبلت القلوب على حب من أحسن

إليها ، وبغض من أساء إليها .
  ه ) ف شهر رمضان بدمشق ب>>أرض الميي>>ة795وافاه الجل سنة ( : وفاته

 ببستان كان استأجره، وصلي عليه من الغد كما قال ابن العماد ، وخالف اب>>ن
 حجر ، والسيوطي  رحهما ال فقال : إن وفاته كانت ف شهر رجب وشك أبو
 الاسن الدمشقي فقال : (ف رجب أو رمضان) من ذلك ند أنه ل خلف بي

 ه  ) ، إل أنم اختلفوا ف شهر وفاته795العلماء ف تقييد وفاته بعام ( 
 و̧دفن رحه ال بالباب الصغي جوار قب الشيخ الفقيه أب الفرج عبد الواحد ب>>ن

 ه  ) .486ممد الشيازي ث القدسي الدمشقي التوف ف ذي الجة سنة ( 
 قال ابن ناصر الدين الدمشقي : (( ولقد حدثن من حفر لد اب>>ن رج>>ب أن°
 الشيخ زين الدين بن رجب جاءه قبل أن يوت بأيام فقال ل: احفر ل ها هن>>ا
 لداD ، وأشار إل البقعة الت دفن فيها قال فحفرت له ، فلما فرغ نزل ف الق>>ب
 واضطجع فيه فأعجبه قال : هذا جيد ث خرج ، وقال : فو ال ما شعرت بع>>د
 أيام إل وقد أت به ميتاD ممولD ف نعشه فوضعته ف ذلك اللحد، فرحك ال يا أبا

الفرج ورزقك الفردوس العلى .
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شيوخه:
 حرص ابن رجب رحه ال على تلقي العلم من أفواه الرج>>ال ، فط>>اف البلد
 ورحل ف الفاق ، فسمع من البعض وأجازه البعض الخر ، وكانت بداية رحلته
 ف سن الصغر ، عندما رحل به والده من موطن ولدته بغ>>داد قب>>ة الس>>لم

 رحلته ف طلب العلم والتلقي عن وحاضرة الدنيا إل دمشق ، ومن هناك بدأت
 الشيوخ فرحل إل مصر ونابلس والجاز والقدس ومكة والدينة ، فأص>>بح ل>ه

عدد غفي من
 الشيوخ ، ونذكر هنا أبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم وهم مرتبون حسب حروف

العجم ، وهم كما يلي :
 - داود بن إبراهيم بن داود بن يوسف بن سليمان بن سال بن مسلم بن سلمة1

 ه  ) .752جال الدين ابن العطار ( ت 
 - زين الدين أبو الفرج عبد الرحان بن أب بكر بن أيوب بن س>>عد ، أخ>>و2

 شس الدين بن قيم الوزية النبلي ، ذكره ابن رجب ف مش>>يخته ، وق>>ال :
 سعت عليه كتاب "التوكل" لبن أب الدنيا بسماعه على الشهاب العابر وتف>>رد

بالرواية عنه  .
 - عماد الدين أبو العباس أحد بن عبد الادي بن يوسف بن ممد بن قدام>>ة3

 ه  ) .754القدسي ( ت 
 - فتح الدين أبو الرم ممد بن ممد بن ممد بن أب الرم ب>>ن أب ط>>الب4

 ه   ) .765القلنسي النبلي ( ت 
) .ه748- ممد بن إبراهيم بن عبد ال بن ممد بن أحد بن قدامة القدسي (5
 - اليدومي ممد بن ممد بن إبراهيم بن أب القاسم بن عنان ، صدر الدين أبو6

 ه  ) .754الفتح ( ت 
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 - ابن الباز ممد بن إساعيل بن إبراهيم بن سال بن بركات أب>>و عب>>د ال7
 ه   ) .756النصاري الزرجي العبادي الدمشقي من ولد سعد بن عبادة( ت 

 - ابن شيخ السلمية حزة بن موسى بن أحد النبلي عز الدين أبو يعلى( ت8
 ه   ) .769

 - ابن قاضي البل أحد بن السن بن عبد ال بن أب عمر القدسي النبل>>ي9
 ه   ) .771شرف الدين ( ت 

 - ابن قيم الوزية ممد بن أب بكر بن أيوب بن سعد بن حري>>ز الزرع>>ي10
 ه   ) .751الدمشقي شس الدين النبلي ( ت 

 - ابن قيم الضيائية عبد ال بن ممد بن إبراهيم بن نصر بن فهد الدمشقي ث11
 ه ) .761الصالي النبلي الروزي العطار أبو ممد تقي الدين(ت 

 - أبو الربيع علي بن عبد الصمد بن أحد بن عبد القادر بن أب السن ب>>ن12
 ه ) .742عبد ال البغدادي النبلي ( ت 

 - أبو سعيد العلئي خليل بن كيكلدي ب>>ن عب>>د ال الش>>افعي ص>>لح13
 ه  ) .761الدين( ت 

- أبو العباس أحد بن ممد بن سليمان النبلي البغدادي .14
 - زينب بنت أحد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحد القدسية العروفة15

 ه  ).740ببنت الكمال ( ت 
تلمذته:

 لا كان لذا العال منjزلة كبية بي علماء عصره ، وتفوقه عليهم وتنوع فنونه الت
 شلت معظم العلوم ، أدى إل تدفق طلب العلم عليه من كل حدب وصوب ،
 لينهلوا من عذبه الصاف ، ومن خلقه الرفيع ، ومن علمه الوافر ، فتفقه على يده
 الكثي من علماء الذهب النبلي ، الذين أصبحوا فيما بعد من العلماء الع>>املي

الذين يشار إليهم بالبنان ، قال ابن حجي - فيما نقله عنه ابن العماد -
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 : ( وترج به غالب أصحابنا النابلة بدمشق ) ، ونذكر هنا طائفة منهم مرتبي
حسب حروف العجم ، وهم كما يلي :

 - داود بن سليمان بن عبد ال الزين الوصلي ث الدمشقي النبلي سع على ابن1
 ه ) .844رجب شرحه للربعي النووية (ت 

 - الزركشي عبد الرحان بن ممد بن عبد ال بن ممد الزي>>ن أب>>و ذر ب>>ن2
 الشمس ابن المال بن الشمس الصري النبلي ، يع>>رف بالزركش>>ي ص>>نعة

 ه   ) .846أبيه( ت 
 - شس الدين أبو عبد ال ممد بن ممد بن عب>>ادة الس>>عدي النص>>اري3

 ه   ) .820النبلي ، قاضي قضاة دمشق ( ت 
 - شس الدين ممد بن أحد بن سعيد القدسي الصل النابلسي ث الدمش>>قي4

 ه ) .855اللب الكي قاضيها النبلي (ت 
 ه ) .850بعد- علء الدين علي بن ممد بن علي الطرسوسي الزي (ت 5
 - عمر بن ممد بن علي بن أب بكر بن ممد السراج اللب الصل الدمشقي6

 ه ) .841الشافعي ( ت 
 - مب الدين أبو الفضل أحد بن نصر ال بن أحد بن ممد بن عمر البغدادي7

 ث الصري النبلي ، شيخ السلم وعلم العلم ، العروف بابن نصر ال ش>>يخ
 ه ) .844الذهب ومفت الديار الصرية ( ت 

 - ابن الرسام أحد بن أب بكر بن أحد بن علي بن إساعيل ، الشهاب أب>>و8
 ه ) .844العباس ابن سيف الدين الموي الصل اللب النبلي (ت 

- ابن زهرة شس الدين ممد بن خالد بن موسى المصي القاضي النبلي  .9
 - ابن الشحام أحد بن علي بن ممد بن ممد بن ممود بن عبادة ، الشهاب10

 ه ) .864النصاري اللب ث الدمشقي الصالي النبلي ( ت 
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 - ابن اللحام علي بن ممد بن علي بن عباس بن فتيان علء الدين البعلي ث11
 ه ) .803الدمشقي النبلي ، يعرف بابن اللحام وهي حرفة أبيه ( ت 

 - ابن النصفي شس الدين أبو عبيد ال ممد بن خليل بن ممد بن طوغان12
 ه ) .803الدمشقي الريري النبلي ( ت 

 - ابن الkزfلÆق أبو حفص عمر بن ممد بن علي بن أب بكر بن ممد السراج13
 ه ) .841اللب الصل الدمشقي الشافعي (ت 

 - ابن العلي علء الدين علي بن ممود بن أب بكر السلمي ث°>> الم>>وي14
 ه ) .828النبلي(ت 

 - أبو شعر زين الدين عبد الرحان بن سليمان بن أب الكرم بن سليمان ، أبو15
 ه ) .844الفرج الدمشقي الصالي النبلي (ت 

ثناء العلماء عليه:
 حظي ابن رجب رحه ال بثناء منقطع النظي ، يدل على مدى توسعه وتبحره ف
 العلوم ، وعلى مكانته العالية ف قلوب الناس ، فلم ند من العلماء م>>ن ذك>>ره
 بسوء أو قدح بشخصيته ، فالكل كان يبه ويترمه ، وما هذا إل دليل على علو
 منلته وعظم شأنه ف ذلك الوقت ، ويتضح هذا جلياD من أقوالم الت نورد طائفة

منها ، وهي كما يلي :
 - قال أبو الاسن الدمشقي : ( المام الافظ الجة والفقيه العم>>دة أح>>د1

العلماء الزهاد والئمة العباد مفيد الدثي واعظ السلمي ) .
 - قال الافظ ابن حجر : (الشيخ الدث الافظ ... أكثر من السموع وأكثر2

الشتغال حت مهر ) .
- قال السيوطي : ( هو المام الافظ الدث الفقيه الواعظ) .3
 - قال ابن العماد النبلي : (المام العال العلمة الزاهد القدوة البكة ال>>افظ4

العمدة الثقة الجة النبلي  ) .
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 وقال أيضاD : ( وكانت مالس تذكيه للقلوب صارعة وللناس عامة مباركة نافعة
، اجتمعت الفرق عليه ، ومالت القلوب بالبة إليه ) .

 وقال أيضاD : ( وكان ل يعرف شيئاD من أمور الناس ، ول يتردد إل أح>>د م>>ن
ذوي الوليات ، وكان يسكن بالدرسة السكرية بالقصاعي  ) .

 وقال ابن حجي - فيما نقله عنه ابن العماد - : ( أتقن الفن – أي : فن الديث
 – وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق ، وترج به غ>>الب أص>>حابنا

النابلة بدمشق ) .
وغي ذلك من القوال الت حوتا كتب التراجم والعلم .

آثاره العلمية
 سخsرf ابن رجب رحه ال حياته وعمره لدمة هذا الدين العظيم ، يتضح ذل>>ك
 من خلل مؤلفاته وتراثه الضخم الذي خلفه لنا ، قال السخاوي : ( جع نفسه
 على التصنيف والقراء ) ، إضافة إل تنوع فنونه فأل°ف ف التفس>>ي وال>>ديث
 والفقه والتاريخ والوعظ وغيه فأجاد وأبدع ، قال أبو الاسن الدمشقي : ( ل>>ه
 الؤلفات السديدة والصنفات الفيدة ) ، وقال ابن العماد : ( له مصنفات مفيدة
 ومؤلفات عديدة ) ، ونذكر هنا البعض من هذه الصنفات على سبيل الذاكرة ل

على سبيل الستيعاب ، مرتبة حسب الوضوعات :
التفسي :

- تفسي سورة الخلص ، وهو مطبوع .1
- تفسي سورة النصر ، وهو مطبوع .2

الديث :
.> شرح حديث ما ذئبان جائعان ، وهو الذي بي يديك3
- اختيار الول ف شرح حديث اختصام الل العلى، وهو مطبوع .4
- البشارة العظمى ف أن° حظ الؤمن من النار المى،وهو مطوط .5
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 - تفة الكياس بشرح وصية النب - صلى ال عليه وسلم - لبن عب>>اس ،6
وهو مطبوع .

- تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الطفال ، وهو مطوط .7
- جامع العلوم والكم.8
 - الكم الديرة بالذاعة من قول النب - صلى ال عليه وسلم - : ( بعث>>ت9

بالسيف بي يدي الساعة ) ، وهو مطبوع .
 - شرح جامع الترمذي الكبي ، وتوجد منه قطع>>ة مطوط>>ة ف الكتب>>ة10

الظاهرية.
- شرح علل الترمذي ، وهو مطبوع  .11
 - فتح الباري ف شرح البخاري ، وصل به إل كتاب النائز ، ينق>>ل في>>ه12

كثياD من كلم التقدمي  ، وهو مطبوع .
> شرح حديث لبيك اللهم لبيك. 13
> وشرح حديث عمار بن ياسر اللهم بعلمك الغيب.14
>  شرح حديث إن أغبط أوليائي عندي. 15
 > غاية النفع بتمثيل الؤمن بالامة من الزرع. 16
 > شرح حديث يتبع الؤمن ثلث. 17
 > شرح حديث مثل السلم. 18
19Dشرح حديث بدأ السلم غريبا < .

الفقه:
- الستخراج ف أحكام الراج ، وهو مطبوع .20
- تعليق الطلق بالولدة ، وهو مطوط .21
- القواعد الفقهية ، وهو مطبوع .22
- مشكل الحاديث الواردة ف أن° الطلق الثلث واحدة ، وهو مفقود .23



13

التاريخ:
- الذيل على طبقات النابلة ، وهو مطبوع .24
- متصر سية عمر بن عبد العزيز ، وهو مطبوع .25
- مشيخة ابن رجب  .26

الوعظوالفضائلوالرقائق:
- أهوال القبور ، وهو مطبوع .27
- التخويف من النار والتعريف بال دار البوار ، وهو مطبوع .28
- الفرق بي النصيحة والتعيي ، وهو مطبوع .29
- فضل علم السsلف على علم اللف ، وهو مطبوع .30
- لطائف العارف فيما لواسم العام من الوظائف ، وهو مطبوع .31

وغي ذلك ما حوته كتب التراجم والعلم .
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نسبةالرسالةللحافظابنرجبالنبلي:

):40 /7قال الباركفوري ف تفة الحوذي(
 وقد صنف ابن رجب النبلي جزءا لطيفا ف شرح حديث كعب ب>>ن مال>>ك

 آخر ع>>ن الن>>ب الذكور ف الباب وقال فيه بعد ذكره ما لفظه وروي من وجه
 من حديث بن عمر وبن عباس وأب هريرة وأسامة بن زيد صلى ال عليه وسلم

وجابر وأب سعيد الدري وعاصم بن عدي النصاري رضي ال عنهم أجعي .

 قال وقد ذكرتا كلها مع الكلم عليها ف كتاب شرح الترمذي وف لفظ حديث
 جابر ما ذئبان ضاريان يأتيان ف غنم غاب رعاؤها بأفسد للن>>اس م>>ن ح>>ب

الشرف والال لدين الؤمن. انتهى 

 ) وهو يذكر107 /1وجاء ف معجم الطبوعات العربية ليوسف اليان سركيس (
 بعض مؤلفات الافظ ابن رجب النبلي قال: شرح حديث ما ذئبان جائع>>ان
 (حديث) طبع مع كتاب قيام الليل وقيام رمضان لمد بن نصر الروزي له>>ور

                 هـ1320
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تخريج وتحقيق ودراسة الحديث موضوع الكتاب:

  :«  مfا ذiئmبfانi جfائiعfانi أkرjسiلgا فiي غgنfمe بiأgفmسfدf لgهfا مiنj حiرjصi الmمfرjءi عfلg>>ىحديث
« iهiينiدiل iفfرsالشfو iالfمmال

صحيح: ورد من حديث ثانية من الصحابة رضي ال عنهم وهم:

 :أولD: حديث كgعjبi بjنi مfالiكe الmأgنjصfارiيÏ رضي ال عنه

 ) : أنا زfكgرiيsا بj̧ن أgبiي زfائiدfةg عfنj ̧محfمsدi بjنi عfبjد181iأخرجه ابن البارك ف الزهد (
gال<<gق:gالgق iيهiبgأ jنfع Ïيiارfصjنgأmال eكiالfم iنjب iبjعgك iنjاب jنfع gةfارf̧زر iنjب iدjعfس iنjب iنfمjحsالر 
 رf̧سولk الل°هi صfل°ى الل°̧ه عfلgيjهi وfسfل°مf : «  مfا ذiئmبfانi جfائiعfانi أkرjسiلgا فiي غgنfمe بiأgفmسfدf لgهfا

« iهiينiدiل iفfرsالشfو iالfمmى الgلfع iءjرfمmال iصjرiح jنiم
 ) حfدsثgنfا ̧سوfيj̧د بj̧ن نfصjرe أgخjبfرfنfا عfبj̧د الل°هi بj̧ن الm̧مبfارfكiشاكر2376 (أخرجه الترمذيو

. Ðيحiحfص Ðنfسfح Ñيثiدfا حgذfى هfيسi̧بو عgأ gالgبه .وق gةfدiائfي زiبgأ iنjا بsيiرgكfز jنfع
) : أخبنا أبو النعمان حدثنا عبد ال بن البارك به.2730وأخرجه الدارمي (

) بإسناده إل ابن البارك به15538وأخرجه الطبان ف الكبي (
) بإسناده إل عبد ال ابن البارك به. 209/  7وأخرجه البغوي ف شرح السنة(

 ) :أخبنا أبو القاسم عبد الالق بن علي بن عبد797وأخرجه البيهقي ف الداب(
 الالق الؤذن ، أنبأنا أبو بكر ممد بن أحد بن خنب ببخارى ، أنبأنا إساعيل بن

إسحاق القاضي ، حدثنا عارم بن الفضل ، حدثنا عبد ال بن البارك  به .
 ) ترقيم الوت : حدثنا عبد ال34380وأخرجه ابن أب شيبة ف الصنف رقم (

بن ني قال حدثنا زكريا بن أب زائدة...به.
 ) ثنا علي بن بر قال ثنا عيسى بن يونس ع>>ن15822وأخرجه أحد ف السند(

زكريا...   به.
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 وقال شعيب الرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخي غي عل>>ي
 بن بر - وهو ابن بري القطان - فقد روى له البخ>>اري تعليق>>ا وأب>>و داود

والترمذي وهو ثقة
 )ثنا علي بن إسحاق قال أنا عبد ال ق>>ال أن>>ا15832وأخرجه أحد ف السند(
زكريا بن أب زائدة  به

 وقال شعيب الرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخي غي عل>>ي
بن إسحاق : وهو السلمي الروزي فمن رجال الترمذي وهو ثقة.

 ) : أخبنا أبو يعلى قال : حدثنا ماه>>د3228وأخرجه ابن حبان ف صحيحه  (
 ابن أب زائدة بن موسى الخرمي قال : حدثنا إسحق الزرق قال : حدثنا زكريا

بنفس السناد ،وقال شعيب الرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم
 قلت :وابن كعب هو عبد ال كما رجحه الافظ ابن حجر العسقلن ف تذيب

).8840) رقم(276/ 12التهذيب(
 وقد سئل أبو زرعة عن عبد ال ابن كعب بن مالك فقال: مدين ثقة.كم>>ا ف

)664)( رقم 142/ 5الرح والتعديل (
 ويرويه عنه ممد بن عبد الرحن بن سعد بن زرارة كنيته أبو الرجال وكان

عاملD لعمر بن عبد العزيز ووثقه الذهب وغيه
 وزfكgرiيsا بj̧ن أgبiي زfائiدfةg ثقة ،قال علي ابن الدين: سألت يي بن سعيد عنه فقال:

 )،وقال يي ب>>ن معي2685ليس به بأس .وانظر:الرح والتعديل: الترجة رقم (
 عنه: صال ، وقال أحد بن حنبل عنه :ثقة حلو الديث ،انظر: تذيب الكمال

)361 /9للحافظ الزي (
 ويرويه عن زكريا كل من عfبj̧د الل°هi بj̧ن الm̧مبfارfكi وعبد ال بن ني وعيس>>ى ب>>ن

يونس وإسحق الزرق .
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.واللصة أن الديث إسناده صحيح 

        ثانياD :حديث أب هريرة رضي ال عنه :

رواه عن أب هريرة أبو حازم وأبو مرة مول عقيل 

 )813 )(811: أخرجه القضاعي ف مسند الشهاب  رقم (أولD حديث أب حازم 
 بإسنادين إل إبراهيم بن ممد بن عرعرة ثنا عبد اللك بن عبد الرحن ثنا سفيان

الثوري عن أب الحاف عن أب حازم عن أب هريرة رضي ال عنه.
 ) عن إبراهيم بن ممد بن عرعرة15وأخرجه ابن أب الدنيا ف إصلح الال رقم (

به.
 ) عن أحد بن يي الل>>وان ق>>ال ح>>دثنا772وأخرجه الطبان ف الوسط (

إبراهيم به .
) رواه الطبان ف الوسط وإسناده جيد250/ 10وقال اليثمي ف ممع الزوائد(
 ) اليان بإسناده عن إسحاق بن إبراهيم عن10267وأخرجه البيهقي ف شعب (

عبد اللك بن عبد الرحن الذماري عن سفيان به.
 ) عن السي بن إساعيل ثنا سليمان بن294/ 3وأخرجه ابن عدي ف الكامل (

 بشار أبو أيوب الراسان ثنا سفيان بن عيينة عن الثوري عن الحاف ع>>ن أب
حازم به.

وقال ابن عدي : وهو غي مفوظ أي من حديث ابن عيينة عن الثوري.

 ): حديث (ما ذئبان ضاريان ف زريب>>ة رج>>ل2079وجاء ف ذخية الفاظ (
 مسلم بأسرع فيها فسادا من حب الشرف والال ف دين الرجل الس>>لم) رواه
 سليمان بن بشار عن ابن عيينة عن الثوري عن أب الحاف عن أب حازم ع>>ن



18

 أب هريرة وهذا وإن كان قد روى عن الثوري فإنه من حديث ابن عيينة عنه غي
مفوظ وسليمان هذا كان يقلب السانيد ويسرق الديث

 ):سألت أب وأبا زرعة عن حديث102 /2وقال ابن أب حات ف علل الديث (
 رواه قطبة بن العلء عن الثوري عن عبد ال بن دينار عن ابن عمر ق>>ال: ق>>ال

 ما ذئبان ضاريان ف حظية"، قلت وروى هذا "صلى ال عليه وسلم رسول ال
 الديث أيضا عبد اللك الذماري عن سفيان عن أب الحاف عن أب حازم عن

 مثله أيهما أصح فقال جيع>>اD واهي>>ان صلى ال عليه وسلم أب هريرة عن النب
 ،  وقال أبو زرع>>ة صلى ال عليه وسلموالصحيح عن الثوري أنه بلغه عن النب

 أرى أن يكون أخذ الثوري هذا الديث عن زكريا عن أب زائدة عن ممد اب>>ن
 ص>>لى عبد الرحن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك عن أبيه عن النب

 قال أبو زرعة ل أصل لديث قطبة ول لديث عب>>د الل>>ك ،ال عليه وسلم
 الذماري فسمعت أب يقول ل أزل أطلب أثر هذا الديث حت رأيت ف كتاب

 صلى ال علي>>ه وس>>لم عبد الصمد بن حسان عن الثوري قال: قال رسول ال
.صلى ال عليه وسلم ورواه أيضاD قبيصة عن الثوري قال رسول ال

.ثانيا حديث أبي مرة

 )بإسناده عن يي بن أيوب عن عمارة بن غزية6449أخرجه أبو يعلى ف السند (
 عن عبد ال بن ممد بن عقيل بن أب طالب عن أب مرة مول عقي>>ل ع>>ن أب

هريرة.
 ) رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غي250/ 10وقال اليثمي ف المع (

 .ممد بن عبد اللك بن زنويه وعبد ال بن ممد بن عقيل وقد وثقا
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 ) عن أحد بن عيسى حدثنا عبد16وأخرجه ابن أب الدنيا ف إصلح الال رقم ( 
 ال بن وهب أخبن يي بن أيوب عن عيسى بن موسى عن عبد ال بن مم>>د

به.
 قلت : و عيسى بن موسى هو عيسى بن موسى بن ممد بن إي>>اس ب>>ن البكي

 )1582)رقم( 258 /6حات( ضعفه أبو حات كما ف الرح والتعديل لبن أب
 ولكن تابعه عمارة بن غزية ،وهو ثقة ،وثقه أبو ح>>ات ،وق>>ال يي ب>>ن معي

:صال.
 إذن فمدار الديث على يي بن أيوب فمرة يرويه عن عمارة بن غزية ومرة عن

عيسى بن موسى .

 ): حسن3251والديث قال عنه العلمة اللبان ف صحيح الترغيب والترهيب (
صحيح 

  رضي ال عنه :  عاصم بن عدي   ثالثاD :حديث 

 يرويه عمر بن زرارة الدثي وعبد الرحن بن مطرف وأحد بن جناب ثلثته>>م
 عن عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عاصم بن أب البداح ب>>ن
 عاصم بن عدي عن جده عاصم بن عدي قال :« اشتريت أنا وأخي مائة سهم
 من سهام خيب فبلغ ذلك النب صلى ال عليه وسلم فقال يا عاصم م>>ا ذئب>>ان

عاديان أصابا غنما أضاعها ربا بأفسد لا من حب الرء الال والشرف لدينه »

أولD حديث عمر بن زرارة الدثي 

 )- حدثنا موسى ب>>ن8166) وف الوسط(459فقد أخرجه الطبان ف الكبي(
هارون نا عمر بن زرارة الدثي به
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 )حدثنا ممد بن السري بن مه>>ران ق>>ال5317وأخرجه الطبان ف الوسط (
حدثنا عمر بن زرارة الدثي قال حدثنا عيسى بن يونس .... به

 ) : حدثنا السن ب>>ن مم>>د ب>>ن4804وأخرجه أبو نعيم ف معرفة الصحابة (
كيسان ، ثنا موسى بن هارون ، ثنا عمر بن زرارة   به.

 وهذا إسناد قوي، فموسى بن هارون هو موسى بن هارون المال الافظ الجة
 ،وثق>>ه )، وعمر ب>>ن زرارة ال>>دثي294البغدادي مدث العراق، توف سنة (

 ) وكما ف سؤلت البقان للدار قطن202/ 11الدارقطن كما ف تاريخ بغداد(
 ) ، وعيسى بن يونس سئل عنه على بن عبد ال بن الدين فقال :بخ354رقم(

 بخ ثقة مأمون ، وسئل أبو زرعة عن عيسى بن يونس فقال حافظ.كما ف الرح
 ) ،وسعيد بن عثمان البلوي وثقه الذهب ،وذكره6/292والتعديل لبن أب حات(

 ) ،وأبو البداح قيل: اسه عدي. كان ثق>>ة قلي>>ل6/361ابن حبان ف الثقات (
.)65 /33الديث ،روى عنه ابنه عاصم بن أب البداح. تذيب الكمال(

ثانياD حديث عبد الرحن بن مطرف

 ):حدثنا عب>>د1950أخرجه أبو بكر ابن أب عاصم الشيبان ف الحاد والثان (
الرحن بن مطرف أبو سفيان السروجي ثنا عيسى بن يونس .به

ثالثاD حديث أحد بن جناب
:أحد بن جناب ،وجناب: بفتح اليم وتفيف النون كما ف التقريب

1/  112.
 ) : حدثنا أبو العباس ممد بن يعقوب ثن>>ا5771وأخرجه الاكم ف الستدرك(

العباس بن ممد الدوري ثنا أحد بن جناب ثنا عيسى بن يونس به. 
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 ) : أخبنا أبو بكر أحد بن السن و10272البيهقي ف شعب اليان ( وأخرجه
 ممد بن موسى قال نا أبو العباس ممد بن يعقوب نا العباس بن ممد نا أحد بن

جناب نا عيسى بن يونس به.
 ) :حدثنا أبو بر ممد بن السن ،4804وأخرجه أبو نعيم ف معرفة الصحابة (

ثنا ممد بن غالب ، ثنا أحد بن جناب ...السناد
رابعاD :حديث عبد ال بن عمر رضي ال عنه

 ) ، واب>>ن1546) والعقيلي ف الضعفاء(16أخرجه ابن أب الدنيا ف إصلح الال(
)848بشران ف المال(

 ) وأب>>و10265) والبيهقي ف شعب اليان (812والقضاعي ف مسند الشهاب(
)89/ 7نعيم ف حلية الولياء(

 من طرق عن قطبة بن العلء بن النهال الغنوي ، حدثنا سفيان ، حدثنا عبد ال
بن دينار ، عن ابن عمر به.

 ): قطبة بن العلء بن النهال الغنوي1546) رقم(486/ 3قال العقيلي ف الضعفاء(
 عن أبيه ، وسفيان ، ل يتابع على حديثه . حدثن آدم قال : سعت البخاري قال

: قطبة بن العلء بن النهال الغنوي عن أبيه وسفيان ليس بالقوي .
خامساً حديث جابر بن عبد ال رضي ال عنه.

 ) بإسناده إل ابن أب ف>>ديك ، ع>>ن10268أخرجه البيهقي ف شعب اليان (
 موسى بن يعقوب ، عن معاذ بن رفاعة : أن جابر بن عبد ال ، أخبه ، أنه سع
 رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول : « ما ذئبان جائعان ضاريان ف غنم ق>>د

غاب عنها رعاؤها بأفسد فيها من التماس الشرف والال لدين الؤمن » 
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) والبيهقي ف الشعب (40450وأخرجه أبو نعيم الصبهان ف أخبار أصبهان (
 ) بإسناديهما عن معن بن عيسى ، ثنا موسى بن يعقوب الزمعي ، ع>>ن10269

معاذ بن رفاعة النصاري ث الزرقي ، أن جابر بن عبد ال به.
 وfفiيهi ̧موسfى بj̧ن يfعjقkوبf الزsمjعiيÚ ̧مخjتfلgفÐ فiيه ، قال فيه النسائي إنه ليس ب>>القوي.
 لكن وثقه ابن معي. وكذا وثقه أبو داود وابن حبان. واب>>ن ع>>دي وجاع>>ة
 ،ويرويه عنه كل من ابن أب فديك وثقة ابن معي و معن بن عيسى وثق>>ه أب>>و

/ 8حات ف (الرح والتعديل:  أثبت أصحاب مالك1271الترجة   وقال:   .( 
وأوثقهم معن بن عيسى.

سادساI حديث أبي سعيد الخدري رضي ال عنه

 ): حدثنا ممد بن علي ثنا خالد ب>>ن6279أخرجه الطبان ف العجم الوسط (
 يزيد العمري ثنا سعيد بن مسلم بن بانك عن أب الويرث عن أب سعيد الدري
 رضي ال عنه قال :قال رسول ال صلى ال عليه و سلم ( ما ذئبان ض>>اريان ف
 )زريبة غنم بأسرع فيها فسادا من طلب الال وطلب الشرف ف دين الرء السلم 
وقال :ليروى هذا الديث عن أب سعيد إل بذا السناد تفرد به خالد بن يزيد 

 ): رواه الط>>بان ف17831)رق>>م (438/ 10وقال اليثمي ف ممع الزوائد(
الوسط وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب

سابعاI حديث أسامة بن زيد رضي ال عنه.
 )- حدثنا ممد بن شعيب بن الجاج943أخرجه الطبان ف العجم الصغي(

 الزبيدي بدينة زبيد باليمن حدثنا أبو حة ممد بن يوسف حدثنا أبو قرة موسى
 بن طارق قال ذكر سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن أب عثمان النهدي عن
 أسامة بن زيد قال :قال رسول ال صلى ال عليه و سلم ( ما ذئبان ضاريان باتا
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 ف حظية فيها غنم يفترسان ويأكلن بأسرع فسادا فيها من طلب الال والشرف
 ف دين السلم ) ل يروه عن سليمان التيمي إل أبو قرة وعند سفيان ف هذا

 الديث إسنادان آخران رواه قطبة بن العلء بن النهال الغنوي عن سفيان عن
 ورواه عبد اللك بن عبد الرحن الذماري عن سفيان عن أب عبد ال بن دينار

الحاف عن أب حازم عن أب هريرة 
 قلت :وأبو قرة كان يروي عنه أحد بن حنبل ويقول ثنا أبو قرة موس>>ى ب>>ن
 طارق، وكان قاضيا لم بزبيد ؛ وسئل عنه أحد فأثن عليه خيا، وقال أبو حات:

)148/ 8مله الصدق .الرح والتعديل(
 ويرويه عنه أبو حة ممد بن يوسف وهو صدوق كما قال الافظ ف تقري>>ب

 ) وعنه ممد بن شعيب بن الجاج الزبيدي وهو مهول العي 150 / 2التهذيب(
والال.

  .  ثامناI:حديث عبد ال بن عباس رضي ال عنه
 ) حfدsثgنfا أģبو ̧زرjعfةg عfبj̧د الرsحjمfنi ب>>ن عfمj>>رeو،10778أخرجه الطبان ف الكبي(

 حfدsثgنfا آدf̧م بن أgبiي إiيfاسe، ح وfحfدsثgنfا أgحjمf̧د بن يfحjيfى الm̧حلmوfانiيÚ، حfدsثgنfا سfعiي̧د ب>>ن
،eاس<<sبfع iنjاب iنfع ،eبjعgبن ك iدsمf̧مح jنfع ،ȩمونjيfى بن مfيسiا عfنgثsدfال: حgق ،gانfمjيģسل 
fد<<fسmفgأiب eمfنgي غiا فfاتfب iانfيiارfض iانfبmئiا ذfم:fل°مfسfو iهjيgلfل°ى الل°̧ه عfص iالل°ه ķسولfر gالgق :gالgق 

.gالfمmالfو fفfرsالش fمfآد iنjاب Ï̧حب jنiا مfهgل
) بالسناد الثان سواء بسواء 851وأخرجه الطبان ف الوسط(

 )حدثنا سليمان بن احد ثنا أبو220 /3وأخرجه عنه أبو نعيم ف حلية الولياء(
 زرعة الدمشقي ثنا آدم بن اب اياس ثنا عيسى بن ميمون عن ممد بن كعب عن
 ابن عباس....به. وقال: هذا حديث غريب من حديث ممد بن كعب عن اب>>ن

عباس ل نكتبه إل من هذا الوجه 
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 ) بإسناده إل ممد بن كعب القرظي10273وأخرجه البيهقي ف شعب اليان (
مرفوعاD دون ذكر ابن عباس رضي ال عنه. 
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:وصف المخطوطة

314164صورة من مطوطة الزهر الشريف برقم النسخة : 
  ورقة وكتبت بط نسخ جيد وهي حديثة ،إذ تاريخ نس>>خها34عدد ورقاتا 

 ه> ، وهي الصل الذي اعتمدنا عليه.1022أواخر رمضان لسنة 
ومن النسخ الطية الخرى للرسالة:

) حديث .1509الول : نسخة دار الكتب الصرية برقم (
) . 5318 الثانية : نسخة ضمن مموع فاتح باستانبول (

 ) م ص . الرابعة :1/ 824الثالثة : نسخة مصورة من جامعة اللك سعود برقم (
) . 86/ 686نسخة مصورة عن الكتبة السعودية (

).583-533الامسة : نسخة مصورة من مكتبة علي الشبل (
 ) .6/ 1637  السادس : نسخة مصورة من جامعة اللك سعود (

 ماميع ) .   2/6685 السابعة : نسخة مصورة من مكتبة الوقاف بالعراق (
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بعض الصفحات من الصل الخطوط الذي اعتمدنا عليه .

صورة من الورقة الول من الخطوط ، من مطوطات الكتبة الزهرية.
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صورة من الورقة الثانية للمخطوط ( الصفحة الثانية).
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صورة الورقة الثالثة من الخطوط ( الصفحة الثالثة ).
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صورة من الصفحة الخية للمخطوط.
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بسمالالرحنالرحيم

ربيسر

Dتس>>ليما fوسل°م iهiوصحب iواله eعلى سيدنا ممد Þال fل°ىfوص ، fالعالي iرب iالم̧د ل 
 كثياD ، أخرجf الما̧م أح̧د والنسائ̧ي والترمذ̧ي واب̧ن حب>>انg ف ص>>حيحه م>>ن
 حديثi كgعjبi بjنi مfالiكe الmأgنjصfارiيÏ رضي ال عنه عن النب صلى ال عليه وس>>لم
iالfمmى الgلfع iءjرfمmال iصjرiح jنiا مfهgل fدfسmفgأiب eمfنgي غiا فgلiسjرkأ iانfعiائfج iانfبmئiا ذfأنه قال:«م 

«iهiينiدiل iفfرsالشfوروي من وجه آخر عن الن>>ب)1(و، Ðيحiحfص Ðنfسfقال الترمذي:ح 
 ،وأسامة)4(،وأب هريرة)3(،وابن عباس)2(من حديث ابن عمر صلى ال عليه وسلم

 رضي)8( النصاري  ،وعاصم ابن عدي)7(،وأب سعيد الدري)6(،وجابر)5(بن زيد 
 ال عنهم ، ولفظ حديث جابر: « ما ذئبان ضاريان باتا ف غنم غاب رعاؤه>>ا

.)9(بأفسد من التماس الشرف والال لدين الؤمن »

)1100)وصححهالوادعيفالصحيحالسند(5620تقدمتريه،وصححهاللبانفصحيحالامع(-1

تقدمتريه. -2
تقدمتريه. -3

حديثأبهريرةتقدمتريه. -4

تقدمتريه. -5

تقدمتريه. -6

-تقدمتريه.7

-تقدمتريه.8

-تقدمتريه.9
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 وف حديثi ابنi عباسe  :« حب الال والشرف » بدل «الرصi ف الدنيا»، وأن°
فسادf الدiينi بذلك .

 فهذا مثلÑ عظيمÐ جداD ضربه الن̧ب صلى ال عليه وسلم لفساد دين السلم بالرص 
 على الال والشرف ف الدنيا، وأن فسادf الدينi بذلك ليس بدون فساد الغنم

 بذئبي جائعي ضاريي باتا ف الغنم ، وقد غاب عنها رعاتا ليل، فهما يأكلن
.ف الغنم، ويفترسان فيها

 ومعلوم أنه ل ينجو من الغنم من إفساد الذئبي الذكورين والالة هذه إل القليل 
 ، فأخب النب صلى ال عليه وسلم أن حرص الرء على الال والشرف ليس

Dإفساده لدينه بأقل من إفساد هذين الذئبي لذه الغنم، بل إما إن يكون مساويا 
 وإما أن يكون أزيد ، يشي إل انه ل يسلم من دين الرء مع حرصه على الال

 والشرف ف الدنيا إل القليل، كما أنه ل يfسjلģم من الغنم مع إفساد الذئبي
 الذكورين فيهما إل القليل، فهذا الثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر

 الرصi على الال والشرف ف الدنيا.  
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والرص على الال نوعان :

)1( [النوعالول]

 أحدها : شدة مبة الال مع شدة طلبه من وجوهه الباحة، والبالغ>>ة ف طلب>>ه
والد ف تصيله، واكتسابه من وجوهه مع الهد والشقة .

  وقد ورد أن° سبب الديث كان وقوع بعض إفراد هذا النوع كم>>ا خرج>>ه
 الطبان من حديث عاصم بن علي قال : « اشتريت مائة سهم من سهام خيب،
 فبلغ ذلك النب صلى ال عليه وسلم فقال : ما ذئبان ضاريان ظل ف غنم أضاعها

ربا بأفسد من طلب السلم الال والشرف لدينه ».

  ال>>ذي ل)2(  ولو ل يكن ف الرص على الال إل تضييع العمر الش>ريف [ف]
 قيمة له ، وقد كان يك̧ن صاحبه فيه اكتساب الفوز بالعل والنعيم القيم ، فضيعه
 بالرص ف طلب رزق مضمون مقسوم ل يأت منه إل ما ق>>در وقس>>م ، ث ل
 ينتفع به ، بل يتركه لغيه ويرتل عنه، فيبقى حiسfا̧به عليه ونف̧عه لغيه، فيfجم>>̧ع

لن ل يمده، ويقد̧م على من ل يعذره ، لكفى بذلك ذماD للحرص .

 فالريص يضيع زمانه الشريف، وياطر بنفسه الت ل قيم>>ة ل>>ا ف الس>>فار
وركوب الخطار يمع مالD ينتفع به غيه.

 كما قيل:

-ليستبالصلالخطوطوسيذكرالصنفالنوعالثانبعدقليل.1

-ليستبالصلوالسياقيتطلبها.2
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)1(وfمfنj ̧ينjفiق اليام فiي جfمjع مfاله *** مfخfافgة فgقmر فgاgل°ذiي فgعfلg الmفgقmر

 قيل لبعض الكماء : فلناD جع مالDا فقال هل جع أياماD ينفقه فيها؟ قي>>ل: ل ،
. Dقال: ما جع شيئا

 وف بعض الثار السرائيلية :الرÏزj̧ق مfقm̧سومÐ ، وfالmحfرiي̧ص مfحj̧رومÐ ، اب>>ن آدم إذا
أفنيت عمرك ف طلب الدنيا فمت تطلب الخرة ؟!.

 قال ابن مسعود[ رضي ال عنه] : « اليقي إن ل ترضي الناس بس>>خط ال ول
 تسد أحداD على رزق ال، ول تلم أحداD على ما ل يؤتك ال ، فان رزق ال ل
 يسوقه حرص حريص ول يرده كراهة كاره، فان ال بقسطه وعدله جعل الروح

» أ ه>)2(والفرح ف اليقي والرضا، وجعل الم والزن ف الشك والسخط

-البيتلبالطيبالتنب،ولفظه:1

م~خ~اف�ةف�ق�رف�ا�ل�ذ�يف�ع~ل�ال�ف�ق�ر***و~م~ن�ي�ن�ف�قالس�اع~اتف�يج~م�عم~اله

)337|2)،وصبحالعشىللقلقشندي(190| 1انظر:خزانةالدبوغايةالربلبنحجةالموي(

 ).وتاريــخدمشــق209)،والبيهقيف"ش�عباليان"(31-أخرجه:ابنأبالدنياف"اليقي"(2
)535)،والزهدلناد(175 /33لبنعساكر(
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  فالرص باطل ،وإذا كان الغد̧ر)1( ومن كلم بعض السلف :إذا كان القدر حقDا
، Dالو̧ت لكل أح>>د رص>>دا gعج̧ز ، وإذا كان eبكل أحد Ñفالثقة iف الناس Dطباعا 

.)2(فالطمأنينة إل الدنيا حق 

  بن زيد يلف بال: لرص الرء على الدنيا أخوف عليه م>>ن)3(كان عبد الواحد
 أعدائه وكان يقول: يا أخوتاه ل تغبطوا حريصاD على ثروة ول سعة ف تكس>>ب
 ول مال، وانظروا إليه بعي القت له ، وبعي الرحة له ف اش>>تغاله ، واش>>تغاله
 اليوم با يرديه غداD ف العاد ، ث يبكي ويقول: الرص حرصان : فحرص ال>>رء

-فالصلهناكلمة(يكون)وعليهاشطب.1

 )منكلمالحنفبن24/333)،وتاريخدمشقلبنعساكر(228-انظر:ذمالدنيالبنأبالدنيارقم(2
قيس.

 )212-فالصلعبدالوالصوابعبدالواحد،والتصويبمنكتابالزهدلبنأبالــدنيارقــم(3
)لهأيضاT.149وكتابذمالدنيارقم(

 وهوعبدالواحدبنزيدالقاصأبوعبيدةالبصريالصوف.روىعنالسنالبصريوعبادةبننسىوعطــاء
وزيدبناسلموغيهم.

روىعنهأبوداودالطيالسيوزيدبنالبابوالنضربنشيلوقرةبنحبيبومسلمبنإبراهيموآخرون.

 قالالبخاري:منكرالديثيذكربالقدر،وقالأيضاT:تركوه،وقالالوزجان:سيءالذهبليسمنمعادن
الصدق،وقاليعقوببنسفيان:ضعيف.

 وقاليعقوببنشيبةصال:متعبدضعيفالديثليسلهعلمبالديث.وقالابنمعي:ليسبشئ.وقال
ــى ــواعل  عمروبنعلىكانقاصاTمتروكالديث.وقالالنسائيليسبثقه.وقالأبوعمربنعبدالباجع
ــة  ضعفه.قلت:ذكرهابنحبان(فالثقات)وقاللهحكاياتفالزهدوالرقائق.انتهى،وانظر:تعجيلالنفع

)أيضاT.80/ 4)ولساناليزانلبنحجر(266 /1لبنحجر(
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 على الدنيا صاحبه معذب مشغول ل ̧يسf̧ر ول ̧يلgذk بمعه لشغله ،ول يفرغ م>>ن
مبة الدنيا لخرته للتفاته لا يفن ، وغفلته عما يدوم ويبقى .

 ف هذا العن )1(وأنشد بعضهم

ل�ات~ح�س�د~ن�أ�خ~اح�ر�ص�ع~ل�ىس~ع~ة�...و~ان�ظ�ر�إل�ي�ه�ب�ع~ي�ن�ال�م~اق�ت�ال�ق�ال�ي

إن�ال�ح~ر�يص~ل�م~ش�غ�ول�ب�ش�ق�و~ت�ه�...ع~ل�ىالس�ر�ور�ب�م~اي~ح�و�يم�ن�ال�م~ال�.

كتب بعض الكماء إل أخ له كان حريصاD على الدنيا : أما بعد ؛

 فانك أصبحت تدم الدنيا وهي ترجرك عن نفس>>ها ب>>العراض والم>>راض
 والفات والعلل كأنك ل تر حريصاD مروماD ، وزاهداD مرزوقDا ، ول ميتاD عن كثي

ول متبلغاD من الدنيا باليسي .

 عاتب أعراب أخاه على الرص فقال له :يا أخي ؛أنت طالب ومطلوب، يطلبك
Dمروم>>ا Dمن ل تفوته وتطلب أنت ما قد كفيته، كأنك يا أخي ل تر حريص>>ا 

Dمرزوقا D2(وزاهدا(.

 وقال بعض الكماء : أطول الناس غماD السود وأهنؤهم عيشاD أرفضهم للدنيا،
).3 (وأعظمهم ندامةD العال الفرط

هـ.220-منشعرممودالوراقت1

 )بسندهإلعمرانبنموسى،قال:«عاتبأعرابأخاهعلىالرص750-أخرجهابنبشرانفالمال(2
ــاب  ،فقالله:ياأخيأنتطالبومطلوب؛يطلبكمنلتفوته،وتطلبأنتماقدكفيته،وكأنهماغ

عنكقدكشفلك،وماأنتفيهقدنقلتعنه،كأنكياأخيلتزلحريصامروما،وزاهدامرزوقا»

).58-القناعةلبنالسن(3
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ولبعضهم ف هذا العن:

الرصداءقدأضربنترىإلقليل

)1(كممنعزيزقدرأيتالرصصيهذليل

:)3( ياطب سلم الاسر)2(ولب العتاهية

تعالالياسلمبنعمرو***أذلالرصأعناقالرجال

 .  )4(ومن كلم الأمون : الرص للدين والروءة

وأنشد:
.1706-نسبهالراغبالصفهانلبالعتاهيةفماضراتالدباءوماوراتالشعراءوالبلغاءص1

ــنة2  -إساعيلبنالقاسمبنسويدبنكيسانأبوإسحاقالعنيالعروفبأبالعتاهيةالشاعر:ولدفس
ــان  ثلثيومائةوأصلهمنعيالتمرومنشئوهالكوفةثسكنبغدادوأبوالعتاهيةلقبلقببهلضطرابك
 فيهوقيلبلكانيبالونواللعةفكنلعتوهأباالعتاهيةوهوأحدمنسارقولهوانتشرشــعرهوشــاع
 ذكرهويقالإنأحداTليتمعلهديوانهبكمالهلعظمهوكانيقولفالغزلوالديحوالجاءقدياTثتنســك
ــك  وعدلعنذلكإلالشعرفالزهدوطريقةالوعظفأحسنالقولفيهوجودوأربعلىكلمنذهبذل
 الذهبوأكثرشعرهحكموأمثالوكانسهلالقولقريبالأخذبعيداTمنالتكلفمتقدماTفالطبع.ماتف

).426/  1خلفةالأمون.انظر:لساناليزان(

ــاعمــرو(ت3 ــىأب  هـ)168-سلمبنعمروبنحادبنعطاءبنياسر،وقيلعطاءبنريسان،يك̧ن
ــه ــترىبثمن  ويس̧مىسلماTالاسرل̧نهورثمصحفاTفباعهواشترىبثمنهدفاترشعرفس�̧ميالاسروقيلاش
ــادي  طنبوراT.و~ك�ان�شاعراTمكثراTمطبوعاTسر̧ياTعالاTبأشعارالعربم̧زاحاTظريفاT،قدمبغدادومدحالهديوال

 /2والبامكة،وكانعلىطريقةغيمرضيةمنالونوالتظاهرباللعةوالفسوق.انظر:وفياتالعيــان(
).110/ 3)والعلمللذركلي(350

 -معناهأنالرصكلالرصينبغيأنيكونللدينأيعلىطاعةالتعال،والروءةأيكلمايزينالرء4
وليشينه.
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       والصب حصن حصي***حرص الريص جنون   

 Dلب>>د أن سي>كون***إن ق>>>>در ال شيئا   

:)1(وأنشد بعضهم

حتمتأنافحلوترحال***وطولسعيوإدباروإقبال

ونازحالدارلانفكمغترباT***عنالحبةليدرونماحال

ليطرالوتمنحرصيعلىبال   بشرقالرضطوراTثمغربا***

ولوقنعتأتانالرزقفدعة***إنالقنوعالغنلكثرةالال

:)2(ولمود الوراق

يطلبالدنياحريصاTجاهدا***أيهاالتعبجهدانفسه

فاجعلالميهاTواحدا***للكالدنياولأنتلا

-منشعرأبالعتاهيةوهومنالبسيط.1
 -ممودالوراقهوابنالسنبغداديخيشاعرمود،سائرالنظمفالواعظ.روىعنه:ابنأبالدنيا،2

).461/ 11وأبوالعباسبنمسروق.سيأعلمالنبلء(
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[النوعالثان]:منالرصعلىالال:

 أن يزيد على ما سبق ذكره ف النوع الول حت يطلب الال من الوجوه الرمة،
ــح�وينع حقوقه الواجبة، فهذا من الشح الذموم ،قال ال تعال:﴿   و~م~ن�ي�وق~ش�

� .)1(﴾ن~ف�س�ه�ف�أ�ول�ئ�ك~ه�م�ال�م�ف�ل�ح�ون

 وف سنن أب داود عن عبد ال بن عمرو عن النب صلى ال عليه وسلم ق>>ال «
ــوا)2(ات�ق�واالش�ح� ــةفقطع ــمبالقطيع  ف�إ�ن�الش�ح�أ�ه�ل�ك~م~ن�ك�ان�ق�ب�ل�ك�م�أمره

  .  )3( »وأمرهمفبخلواوأمرهمبالفجورففجروا

 ات�ق�واالش�ــح�وف صحيح مسلم عfنj جfابiرi عن النب صfل°ى الل°̧ه عfلgيjهi وfسfل°مf قال «  
ــت~ح~لÅوا  ف�إ�ن�الش�ح�أ�ه�ل�ك~م~ن�ك�ان�ق�ب�ل�ك�م�ح~م~ل�ه�م�ع~ل�ىأ�ن�س~ف�ك�واد�م~اءÆه�م�و~اس�

.)4(»م~ح~ار�م~ه�م�

 قال طائفة من العلماء : الشح هو الرص الشديد الذي يمل صاحبه عل>>ى أن
يأخذ الشياء من غي حلها ، وينعها من حقوقها.

 9-سورةالشر:منالية1
-الشح:أشدالبخلوالرصعلىمتاعالدنيا.2

 )ولفظأبداود[ع~ن�ع~ب�د�الل�ه�ب�ن�ع~م�ر�وق�ال�خ~ط�ــب~1447).وأبوداود(6451-صحيح:أخرجهأحد(3
ــوا  ر~س�ول�الل�ه�ص~ل�ىالل�ه�ع~ل�ي�ه�و~س~ل�م~ف�ق�ال�إ�ي�اك�م�و~الش�ح�ف�إ�ن�م~اه~ل�ك~م~ن�ك�ان�ق�ب�ل�ك�م�ب�الش�حÈأ�م~ر~ه�م�ب�ال�ب�خ�ل�ف�ب~خ�ل�

و~أ�م~ر~ه�م�ب�ال�ق�ط�يع~ة�ف�ق�ط�ع�واو~أ�م~ر~ه�م�ب�ال�ف�ج�ور�ف�ف�ج~ر�وا]

).14052)،وأحد(2578-صحيح:أخرجهمسلمفكتابالبوالصلة،بابتريالظلمرقم(4
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   وحقيقته شfرf̧ه النفس إل ما حرم ال ومنع منه ، وأن ل يقنع النسان با أح>>ل
 ال له من مال أو فرج أو غيها، فإن ال تعال أحل لنا الطيبات م>>ن الط>>اعم
 والشارب واللبس والناكح ، وأباح تناولا لنا من وجوه حلها ، وأباح لنا دماء
 الكفار والاربي وأموالم وحرم علينا ما عدا ذلك من البائث م>>ن الط>>اعم
 والشارب والناكح ، وحرم علينا تناول هذه الشياء من غي وجوه حلها، وحرم

علينا أخذ الموال وسفك الدماء بغي حلها.

  فمن اقتصر على ما أبيح له من ذلك فهو مؤمن ، ومن تعدى ذلك إل ما من>>ع
 ال منه فهو الشح الذموم ، وهو مناف لليان . ولذا أخب النب صلى ال علي>ه
 وسلم أن الشح يأمر بالقطيعة وبالفجور وبالبخل ، والبخل هو إمساك النسان ما
 ف يده . والشح تناول ما ليس له ظلماD وعدواناD من مال أو غيه ، حت قيل : إن
 العاصي كلها من الشح ، وبذا قرأ ابن مسعود[ رض>>ي ال عن>ه] وغيه م>ن

السلف الشح والبخل .

  ومن هنا تعلم معن حديث أب هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم ق>>ال: « ل
.)1(يتمع الشح واليان ف قلب مسلم »

  والديث الخر عن النب صلى ال عليه وسلم انه قال: « أفضل اليان الص>>ب
.)2(والسماحة »

 وفسر الصب بالصب عن الارم ، والسماحة بأداء الواجبات .
)،وابنحبانفصحيحهوقالشعيبالرنؤوط:صحيحبطرقهوشواهده.9691-صحيح:أخرجهأحد(1

 )عنالسنوصححهاللبانفالسلسلةالصحيحة(10838-صحيح:أخرجهالبيهقيفشعباليان(2
1495.(
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 وقد يستعمل الشح بعن البخل وبالعكس ، لكن الصل هو التفريق بينهما على
ما ذكرناه. 

Dومت وصل الرص على الال إل هذه الدرجة نقص بذلك الدين واليان نقصا  
 بيناD، فان منع الواجبات وتناول الرمات ينقص بما الدين واليان بل ريب حت

.Dل يبقى منه إل القليل جدا

فصل

 وأما حرص الرء على الشرف فهو أشد إهلكاD من الرص على الال ، فان طلب
 شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو ف الرض أضر على العب>>د
 من طلب الال، وضرره أعظم والزهد فيه أصعب ، فان الال يب>>ذل ف طل>>ب

الرياسة والشرف.

والحرص على الشرف قسمين :

:)1([  القسم الول ]

 .أحدهما: طلب الشرف بالولية والسلطان والمال

 وهذا خطر جداD وهو ف الغالب ينع خي الخرة وشرفها وكرامتها وعزها قال 
 ال تعال: ﴿ تiلmكf الدsا̧ر الmآخiرfةk نfجjعfلkهfا لiل°ذiينf ل ̧يرiي̧دونg ̧علkوëاD فi>>ي الmأgرjضi وfل

 ﴾fيiقşمتmلiل kةfبiاقfعmالfو Dاداfسg2(ف( .
-مابيالعكوفتيليستبالصلالخطوط،وأثبت�هالنهبعدذلكسيذكرالقسمالثان.1

.83-القصص:2
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 وقيل : من حرص على رياسة الدنيا بطلب الوليات ل يوفق بل يوكل إل نفسه 
fنjب iنfمjحsالر fدjبfا عfكما قال النب صلى ال عليه وسلم لعبد الرحن بن سرة : « ي 
jن<<iا مfهfيتiوتkأ mنiإfا وfهjيgلiإ fتmلi̧وك eةgلgأjسfم jنfا عfهfيتiوتkأ mنiإ fكsنiإgف gةfارfمiإmال mلgأjسfا تgل gةf̧مرfس 

.) 1(غgيjرi مfسjأgلgةe أkعiنjتf عfلgيjهfا » 

قال بعض السلف : ما حرص أحد على ولية فعدل فيها . 

  من قضاة العدل والصالي)2(وكان يزيد بن عبد ال بن  موهب
. )4( ل يعدل )3(وكان يقول: من أحب الال والشرف وخاف الدوائر

jمkكsنiإ » :gالgق fل°مfسfو iهjيgلfل°ى الل°̧ه عfص Ïيiبsالن jنfع gةfرjيfي ̧هرiبgأ jنfوف صحيح البخاري ع 
jت<<fسmئiبfو kةfع<<iضj̧مرmال fم<<jعiنgف iةfامfيiقmال fمjوfي Dةfامfدfن kونkكfتfسfو iةfارfمiإmى الgلfع ģصونiرjحfتfس 

 « kةfمiاطgفm5(ال( .

 ]ومسلمفاليانبابندبمنحلف6728 - 6727 - 6343ـ6248-أخرجه:البخاري[1
 يينافرأىغيهاخيامنهاأنيأتالذيهوخي.وفالمارةبابالنهيعنطلبالمارةوالرصعليهارقم

).2346)والدارمي(20647)( 20637)وأحد(1529)والترمذي(2929وأبوداود(1652

 -يزيدبنعبدالبنموهبقاضىأهلالشامروىعنأبيهوروىعنهرجاءبنأبسلمةوأبوسنانعيسى2
 /9)وراجعالرحوالتعديللبنأبحات(7/621بنسنانوابنهخالدبنيزيد،وذكرهابنحبانفالثقات(

).1159)رقم(276

)234| 8-والدوائرجعدائرة،وهيالالةالنقلبةعنالنعمةإلالبلية.انظر:تفسيالقرطب(3

 .19-ذكرهوكيعالقاضيفأخبارالقضاةص4

البخاري(5 والنسائيفالكبى(6615-أخرجه فتح،  )وابن5385)( 4211)وفالصغرى(5928)
).9790)وأحد(4482حبانفصحيحه(
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  وفيه أيضاD عن أب موسى الشعري رضي ال عنه أن رجلي قال للنب يا رسول
« iهjيgلfع fصfرfح jنfا مgلf̧ه وgلgأfس jنfا مgذfي أمرنا هÆلfا ̧نوgا لsنiا فقال : « إfنjرÏمgواعلم)1(ال أ  

 أن الرص على الشرف بطلب الوليات يستلزم شراD عظيماD قبيل وقوعه بالسعي
 ف أسبابه وبعد وقوعه بالطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولية من الظل>>م

والكب وغي ذلك من الفاسد .

  وكان من العلماء الربانيي ف أوائل الائة الرابع>>ة)2(وقد صنف أبو بكر الجري
  وهو من أجل ما صنف ف ذلك ومن ت>>أمله)3(مصنفاD ف أخلق العلماء وآدابم

 يعلم منه طريقه السلف من العلماء، والطرائق الت ح>>دثت بع>>دهم الخالف>>ة
لطريقتهم ، فوصف فيه عال السوء بأوصاف طويلة .

( 6730-أخرجهالبخاري(1  )4481)وابنحبانفصــحيحه(1733)ترقيمالبغا،ومسلم(2142)
).337وابنالارودفالنتقى(

 -الجري:ممدبنالسيبنعبدالالافظأبوبكرالبغدادي،الجريبفتحالمــزةوضــماليــم2
 ستيوثلثـائة.360وتشديدالراءالهملةقريةمنقرىبغداديقاللاآجر)الدثالشافعيتوفبكةسنة

ــد  وكانصالاTعابدÐاوروىعنأبمسلمالكجيوأبشعيبالرانوأحدبنيياللوانوالفضلبنمم
النديوخلقكثيمنأقرانم.

 حدثببغدادقبلسنةثلثيوثلثائةثأنتقلإلمكةفسكنهاحتتوفباوروىعنهجاعةمنالافظمنهم
أبونعيمالصبهانصاحبكتابحليةالولياءوغيه.

 ومنتصانيفهأخبارعمربنعبدالعزيز،وأخلقالعلماء،وأربعيفالــديث،وتريالنــردوالشــطرنج
ــب  واللهي،والتصديقبالنظرإلالتعالفالخرة.،وثانونفالديثشرححديثالربعي،وصفةق
 النبصلىالعليهوسلم،وفردوسالعلم،وكتابالشريعة،وكتابالنصيحة.انظــرترجتــهفوفيــات

)47ـ46| 6)،وهديةالعارفيأساءالؤلفي(239| 4العيان(

-هوكتاب:أخلقالعلماءللجري،مطبوع3
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 منها: أنه قال قد فتنه حب الال والشرف والنلة عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم
كما يتجمل بالkل°ةi السناء للدنيا، ول ̧يجfمÏل علمه بالعمل به .

 وذكر كلمíا طويلD إل أن قال : فهذه الخلق وما يشبهها تغلب على قلب من
 ل ينتفع بالعلم ، فبينا هو  مقارف لذه الخلق إذ رغبته نفسه ف حب الشرف
 والنلة، فأحب مالسه اللوك وأبناء الدنيا ، وأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من

 وخادم سري ، ولباس لي، وفراش هن، رخاء عيشهم من منل بي ، ومركب
 ناعم ، وطعام شهي ، وأحب أن يغشى بابه ، وأن يستمع قوله ، ويطاع أم>>ره،
 فلم يقدر عليه إل من جهة القضاء فطلبه، فلم يكنه  إل ببذل دينه، فتزلل للملوك
 وأتباعهم وخدمهم بنفسه ، وأكرمهم باله ، وسكت عن قبيح ما ظه>>ر م>>ن
 مناكيهم على أبوابم وف منازلم ، ومن قولم وفعلهم، ث زين لم كثياD م>>ن
 قبيح أفعالم بتأويله الطأ ليحسن موقعه عندهم ، فلما فعل هذا م>>دة طويل>>ة

  القضاء فذبح بغي سكي، فصارت لم عليه من>>ة)1(واستحكم فيه الفساد ولوه
  عليه ،)3( ذلك ، لئل يغضبهم)2(عظيمة ، ووجب عليه شكرهم ، فألزم [نفسه]

 فيعزلوه عن القضاء ، ول يلتفت إل غضب موله ،ف>>اقتطع أم>>وال اليت>>امى
 والرامل والفقراء والساكي ، وأموال الوقف على الاهدين وأه>>ل الش>>رف
 بالرمي ، وأموالD يعود نفعها على جيع السلمي، فأرضى با الكاتب والاجب

 -فالصلولذةالقضاءوالصوابماأثبتناه،والتصويبمنأخلقالعلماءللجريالصلالذينقلمنه1
 )538| 13ابنرجبرحهال.ومعنلوهالقضاء:أيبريقالقضاءفاللوههوالبيق،جاءفلسانالعرب(

له~السراب�ل�و�هاTول�و~هاناTوت~ل�و�هاضطربوب~ر~قوالسماللÅؤ�وهة�ويقالرأ�يت�ل�و�ه~السرابأ�يب~ر�يق�هاهـ

-مابيالعكوفتيليستبالصلوأثبتناهامنأخلقالعلماءللجري،والسياقيتطلبها.2

-فالصليغيظهم،والتصويبمنأخلقالعلماءللجري.3
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 والادم، فأكل لرام وأطعم الرام وكثر الداعي عليه ، فالويل لن أورثه علم>>ه
 هذه الخلق هذا العلم الذي استعاذ منه النب وأمر أن يستعاذ منه ، وهذا العلم
jمgل Ðمiالfع iةfامfيiقmال fمjوfا يíابgذfع iاسsالن sدfشgالذي قال فيه عليه الصلة والسلم : «  إن° أ 

«  iهiمmلiعi̧ه الل°̧ه بjعgفjنf1(ي(. 

jن<<iمf̧ع وgفjنfا يgل eمmلiع jنiم fكiب ķعوذgي أÏنiإ sو كان صلى ال عليه وسلم يقول:« الل°̧هم 
 .)2(قgلmبe لgا يfخjشf̧ع وfمiنj نfفmسe لgا تfشjبf̧ع وfمiنj ̧دعfاءe لgا ̧يسjمf̧ع » 

ــهاب(61-حديثموضوع:أخرجهالجريفأخلقالعلماء(1 ــندالش  )1122)والقضاعيفمس
ــان1778والبيهقيفشعباليان(  )ومدارهعلىعثمانبنمقسمعنسعيدالقبيعنأبهريرة،وعثم

 قالفيهالدارقطن:متروك،وقالمرةأخرى:لشئ،وكذبهابنمعيوالوزجان،وتركهييالقطانوابن
الباركوالنسائيوالدارقطن.

ــنعســاكرف  وتابععثمانبنمقسمفالروايةعنسعيدالقبيالسريبنييوهوثقةوأخرجحديثهاب
ــا56/307تاريخدمشق(  )ويرويهعنالسريبنييسعيدبنالسنوهومهولالعيوالال،وعنهزكري

 بننافعوثقهابنحبانوذكرهابنأبحاتوليذكرفيهجرحاTولتعديلT.وعليهفالتابعةضعيفةوليعــول
عليها.

ــو2722-صحيح:أخرجهمسلم(2  )عنأبعثمانالنهديعنزيدبنأرقمرضيالعنه،وأخرجهأب
) (1548داود ماجة وابن (3837) وأحد (8469 ) (8765 ) الكبى(9828) ف والنسائي (7869( 

 )بذااللفظعنأ�ب~يه�ر~ي�ر~ةرضيالعنهوإسنادهصحيح،وأخرجهالطبان104والجريفأخلقالعلماء(
 )عنأنسرضيالعنه.وأخرجهأبونعيم1036)والرائطيفمكارمالخلق(3372فمسندالشاميي(

)عنعبدالبنعمرورضيالعنه.362/ 4فاللية(
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 وكان عليه الصلة والسلم يقول :« اللهم إن أسألك علماD نافعاD وأعوذ بك من
  الثلثائة ،)2( هذا كله كلم أب بكر الجري وكان ف أواخر)1(علم ل ينفع » 

 ول يزل الفساد بعده يتزايد على ما ذكره أضعافاD مضاعفة ول حول ول قوة إل
بال .

 ومن دقيق آفات حب الشرف بطلب الوليات والرص عليها وهو باب غامض
 ل يعرفه إل العلماء بال، العارفون به ،البون له الذين يغارون من جهالة خلق>>ه
 الزاحي لربوبيته وألوهيته مع حقارتم وسقط منلتهم عند ال، وعند خ>>واص

)وابنحبانفصحيحه(105)والجريفأخلقالعلماء(7867-صحيح:أخرجهالنسائيفالكبى(1
ــبانف9050)والطبانفالوسط(82 ــهالط  )عنجابربنعبدالالنصاريرضيالعنه،وأخرج

)عنعائشةرضيالعنها.7139الوسط(

-فالصل:أوائل،وفهامشالصفحة:أواخرالثلثائة،وهوالصواب.2
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  وإن)2( رحه ال يقول فيه>>م : [إن>>م])1(عباده العارفي به. كما كان السن
  ،فإن ذل العصية ف رقابم، أب)5( بم الباذين)4( بم البغال وهلجت)3(طقطقت

.)6(الÞ إل أنm ̧يذiلg مfنj عصاه 

 -هوالسنالبصريرحهال،السنبنأبالسنالبصريأبوسعيدواسمأبالسنيسارمــنســب1
 ميسانمولزيدبنثابت،ثقةفقيهفاضلمشهوروكانيرسلكثياويدلسقالالبزاركانيرويعنجاعة
ــة ــلالطبق  ليسمعمنهمفيتجوزويقولحدثناوخطبنايعنقومهالذينحدثواوخطبوابالبصرةهورأسأه
ــه ــرزة،روىعن  الثالثةماتسنةعشرومائةوقدقاربالتسعي،روىعنأنسبنمالكوابنعمروأبب
 الشعبويونسبنعبيدوشعبةوخلقكثي.قالعنهأبوقتادةالعدوى:عليكمبذاالشيخ-يعنالسنبـن

أبالسن-فخذواعنهوالمارأيترجلTقطأشبهرأيابعمربنالطابرحهالمنه.

)رقم(3/40وقالقتادة:كانالسنمنأعلمالناسبالللوالرام.انظر:الرحوالتعديللبنأبحات(
).1227)وتقريبالتهذيبرقم(177

).8578وأمالسنالبصريهيخيةمولةأمسلمةمقبولةمنالثانيةأهـانظر:تقريبالتهذيبرقم(

).2284وأخوهسعيدبنأبالسنالبصريأخوالسنثقةمنالثالثةماتسنةمائة.السابقرقم(

ــب2  -ليستبالصل،وهيمناسبةللمعن.وهيموجودةف(ال�ك�مال�د�يرةبالذاعة)لبالفرجابنرج
النبليصاحبالكتابالذيبيأيدينا.

 )ط�ق�حكايةص�ــوت10/255-الط�ق�ط�ق�ة�:أصواتحوافرالدوا̧ب،مثلالدقدقة.جاءفلسانالعرب(3
حجروقععلىح~جروإ�نض~وعففيقالط�ق�ط�ق.

 -هلجالملجمنالباذينواحدالماليجومشيهاالملجةفارسيمعربوالملجةوالملجحسنسي4
).394/ 2الدابةفسرعةوبترة.لسانالعرب(

 .19-البذون:الدابةقالالكسائيالنثىمنالباذينبرذونة.متارالصحاحص5

-هوقولمشهورعنالسنرحهال،ولأقفلهعلىإسناد.6
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 إن حب الشرف بالرص على تعود المر والنهي وتدبي أمور الناس، إذا ك>>ان
 القصد بذلك مرد علو النلة على اللق والتعاظم عليهم ، وإظهار صاحب هذا
 الشرف حاجة الناس الكبية إليه ،وذلم له ف طلب حوائجهم منه ، فهذا نفسه
 مزاحة لربوبية ال تعال وإليته، وربا تسبب بعض هؤلء إل إيقاع الناس ف أمر
 يتاجون فيه إليه ؛ ليضطرهم بذالك إل رفع حاجاتم إليه ، وظه>>ور فقره>>م
 واحتياجهم إليه،  ويتعاظم  بذلك ويتكب به ، وهذا ل يصلح إل ب>>ال تع>>ال

وحده ل شريك له.

  كما قال تعال:﴿ولقد أرسلنا إل أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس>>اء والض>>راء
  ، وقال تعال: ﴿ وما أرسلنا ف قرية من نب إل أخ>>ذنا)1(لعلهم يتضرعون ﴾ 

 .)2(أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ﴾ 

 .)3( وف بعض الثار « إن ال تعال ليبتلى عبده بالبلء ليسمع تضرعه »

.42-النعام:1

.94-العراف:2

 )عنييبنعبيدال3/122)وابنحبانفالروحي(405-ضعيفجداT،أخرجه:هنادفالزهد(3
 عنأبيهعنأبهريرةمرفوعاT،وييبنعبيدالمتروكوأبوهعبيدال؛ليعرفوأخرجهالطبانف

 )قالأخبناشعبةعن79)عنعبدالبنمسعودموقوفاT،وأخرجهابنالعدفالسند(1246والوسط(
 عمروبنمرةقالسعتأباوائليدثعنكردوسبنعمرووكانمنقرأالكتبقال:«إنفيماأنزلال

عزوجلمنالكتبإنالعزوجليبتليالعبدوهويبهليسمعتضرعه»والبيهقيفشعباليان(
 )قال:حدثناأحدقال1245)هكذاموقوفاTعنكردوسبنعمرو،وأخرجه:والطبانفالوسط(9787

 حدثناأبوحاتالسجستانقالحدثناأبوجابرممدبنعبداللكقالحدثناشعبةعنعمروبنمرةقال[إن
 ماأنزلالعزوجلإنالليبتليالعبدوهويبهليسمعتضرعه]،وقدصححديثآخربلفظ[إذاأحب

 )23691)( 23683)( 23672القوماابتلهمفمنصبفلهالصبومنجزعفلهالزع]أخرجهأحد(
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  وف بعض الثار أيضاD : إن العبد إذا دعا ال وهو يبه  قال تعال: « يا جبي>>ل
 .   )1(ل تعجل بقضاء حاجاته فإن أحب أن اسع تضرعه »

  فهذه المور أصعب وأخطر من مرد الظلم وأدهي من الشرك ، والشرك أعظم
الظلم عند ال .

 وف الصحيح عن النب صfل°ى الل°̧ه تfعfالgى عfلgيjهi وfسfل°مf  أن [ال] قال : « الكب ردائي
.)2(والعظمة إزاري فمن نازعن فيها عذبته » 

 كان بعض التقدمي قاضياD ، فرأى ف منامه كأن قائلD يقول: أنت ق>>اض ، وال
قاض فاستيقظ منعجاD، وترك القضاء.

  وكان طائفة من القضاة الورعي ينعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاة ، فان
[fل°م<<fسfو iه<<jيgلfى عgال<<fعfل°ى الل°̧ه تfص] هذا السم يشبه ملك اللوك الذي  ذم النب 

 .)3(التسمية به وقال: « ل ملك إل ال »

 )بلفظقريب3228)والطبانفالوسط(4031)وابنماجه(2396عنممودبنلبيد،وأخرجهالترمذي(
 /1،وصحيحالامعالصغي146،ح1/276عنأنسبنمالكوانظرسلسلةالحاديثالصحيحة

 . 1706،ح351

 )والطــبانف"الوســط"(8/244-ضعيفجداTبلمتروك،أخرجه:ابنعساكرفتاريخدمشق(1
ــى8442  )عنجابربنعبدالمرفوعاT.وفيهإسحاقبنعبدالبنأبفروةتركهالبخاريوالنسائيون

أحدعنحديثه.

 )منأبسعيدالدريومنحديثأبهريرةوأخرجــه:البخـاريف2620-صحيحأخرجه:مسلم(2
ــد(4174)وابنماجه(4090)وأبوداود(570الدبالفرد( ( 8881)وأح (9348 ) (9504)( 

)وغيهمعنأبهريرةرضيالعنه.4695)والطبانفالوسط(328)وابنحبانفصحيحه(9701

)عنأبهريرة.10389)( 8161)وأحد(2143-صحيحأخرجهالبخاريتعليقاومسلم(3
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وحاكم الكام مثله ، أو أشد منه .

  ومن هذا الباب أيضاD أن يب ذو الشرف والولية أن يمد على أفع>>اله ويثن
 عليه با ، ويطلب من الناس ذلك ، ويتسبب  إل أذى من ل ييبه إليه ، ورب>>ا
 كان ذلك الفعل إل الذم أقرب منه إل الدح ، وربا أظهر أمراD حسناD ف الظاهر،
 وأحب الدح عليه وقصد به ف الباطن شراD وفرح بتمويه ذلك وتروي>>ه عل>>ى
 اللق وهذا يدخل ف قوله تعال: ﴿ ل تسب الذين يفرحون با أتوا ويبون أن

   ف>>إن)1(يمدوا با يفعلوا فل تسبنهم بفازة من العذاب ولم عذاب الي>>م ﴾ 
 هذه الية إنا نزلت فيمن هذه صفته، وهذه الصفة > أعن طلب الدح من اللق
 ومبته والعقوبة على تركه > ل تصلح إل ل وحده ل شريك له ، ومن  هن>>ا
 كان أئمة الدى ينهون عن حدهم على عدلم وما يصدر منهم من الحسان إل

اللق ويأمرون  بإضافة المد على ذلك إل ال  تعال فإن النعم كلها منه .

  شديد العناية بذلك وكتب مره إل أه>>ل الوس>>م)2( وكان عمر بن عبد العزيز
 كتاباD يقرأ عليهم ، وفيه المر بالحسان إليهم وإزالة مظال كانت عليه>>م وف

.188-آلعمران:1

 -هوالزاهدالعابدالذيعرفبالعدلوالتقوىوالورععمربنعبدالعزيزبنمــروانبــنالكــم،أمي2
ــت  الؤمنيأبوحفصالمويرضيالعنه،ولدبالدينةسنةستيللهجرةعامتوفمعاوية،أمهأمعاصمبن
ــلم ــنس  عاصمبنعمربنالطاب،روىعنأنسوعبدالبنجعفربنأبطالبويوسفبنعبدالب
ــان  وسعيدبنالسيبوعروةبنالزبيوالربيعبنسبةوطائفة.بعثهأبوهمنمصرإلالدينةليتأدببا،فك
ــه  يتلفإلعبيدالبنعبداليسمعمنه،ولاماتأبوهعبدالعزيزطلبهعمهعبداللكإلدمشقوزوج
ــك، ــدالل  بابنتهفاطمة،وكانتوفاتهلعشربقيمنشهررجبسنةإحدىومائة،وصلىعليهيزيدبنعب

ــب( ــاكرالكت ــنش  /3وكانتخلفتهسنتيوخسةأشهروأربعةعشريوما.انظر:فواتالوفياتلمدب
133.(
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 الكتاب: ول تمدوا على ذلك كله إل ال ، فانه لو وكلن إل نفس>>ي كن>>ت
كغيي .

  وحكايته مع الرأة الت طلبت منه أن يفرض لبناتا اليتامى مشهورة فإنا ك>>انت
 لا أربع بنات ففرض لبنتي منهن وهى تمد ال ث فرض للثالثة فشكرته فق>>ال
 إنا كنا نفرض لن حيث كنت تولي المد أهله ، فمري  هؤلء الثلث يواسي

الرابعة أو كما قال .

 وحاصل المر أن ذا الولية إنا هو منتصب لتنفيذ أمر ال، وآمر العباد بطاعة ال
 ، وناهe لم عن مارم ال ، ناصح لعباد ال بدعائهم إل ال فهو يقصد أن يكون
 الدين كله ل، وأن تكون العزة ل وهو مع ذلك خائف من التقصي ف حق>>وق
 ال، وأيضاD فإن البي ل غاية مقاصدهم من اللق أن يبوا ال ويطيعوه ويفردوه
 بالعبودية واللية فكيف يزاحونه ف شي من ذلك فهو ل يريد من اللق ج>>زاء³
 ول شكوراD، وإنا يرجو ثواب عمله كما قال تعال ﴿ مfا كgانg لiبfشfرe أgنm ̧يؤjتiيf̧ه الل°̧ه
jن<<iكgلfو iالل°>>ه i̧دون jنiي مiل Dاداfبiو̧نوا عkك iاسsلنiل gولkقfي sمkث gةşبوÚالنfو fمm̧حكmالfو fابfتiكmال 
mنgأ jمkكf̧مرmأ<<fل يfو ģر̧س>>ونjدfت j̧تمjنkا كfمiبfو fابfتiكmال ģمونÆلf̧تع j̧تمjنkا كfمiب fيÏيiانsبfو̧نوا رkك 

 ﴾ ģمونiلj̧مس j̧تمjنgأ mذiإ fدjعfب iرmفkكmالiب jمķم̧ركmأfيgأ Dاباfبjرgأ fيÏيiبsالنfو gةgكiلئfمmوا الkذiخsتf1(ت(.

 وقال النب [صfل°ى الل°̧ه عfلgيjهi وfسfل°م]:«لg ̧تطm̧رونiى كgمfا أgطmرfتi النsصfارfى السيح 
  وكان ينكر على .)2(عيسى ابjنf مfرjيfمf، فgإiنsمfا أgنfا عfبj̧د̧ه، فgقkولkوا: عfبj̧د ال وfرf̧سولķه»

 .79،80-آلعمران:1

)ومسلم(6778)(6328)(6327)(3717)(3635)(2282)وأطرافه(3189-أخرجه:البخاري(2
 )(154)وأحد(1295)ومالك(2541)وابنماجه(3835)وأبوداود(1352).والترمذي(3201
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<<Þال ðمن ل يتأدب معه ف الطاب بذا الدب، كما قال  :« ل تقولوا ما شاء 
.)1(وشاءð مم̧د بل قولوا: ما شاء ال ث شاء ممد » 

     وقال لن قال له «مfا شfاءð الل°̧ه وfشiئmت: أجعلتن وال عدلD بل م>>ا ش>>اء ال
 .)2(وحده »

 فمن هنا كان خلفاء الرسل من آمري العدل وقضاتم ل ي>>دعون إل تعظي>>م
 نفوسهم ألبته، بل إل تعظيم ال وحده بالعبودية واللية، ومنهم من كان يري>>د

الولية إل للستعانة با على الدعوة إل ال وحده .

)عنعمربنالطابرضيالعنه.2784)والدارمي(391)( 331)( 164

 )وأخرجــه2118)وابنماجه(23387)وأحد(2699-صحيح:أخرجهبذااللفظالدارميفسننه(1
 )بلفظ(ل�ات~ق�ول�وا10821)والنسائيفالكبى(4980)وأبوداود(23429)( 23395)( 23313أحد(

 م~اش~اءÆالل�ه�و~ش~اءÆف�ل�ان�و~ل�ك�ن�ق�ول�وام~اش~اءÆالل�ه�ث�م�ش~اءÆف�ل�ان)=ع~ن�ح�ذ�ي�ف�ة�ب�ن�ال�ي~م~ان�رضيالعنه.وأخرجه
ــل874)والروزيفتعظيمقدرالصلة(209)وابنبشرانفالمال(20713أحد(  )وغيهمعنالطفي

 بنسخبةرضيالعنهأ�خ�يع~ائ�ش~ة�ل�أ�مÈه~اأ�ن�ه�ر~أ�ىف�يم~اي~ر~ىالن�ائ�م�ك�أ�ن�ه�م~ر�ب�ر~ه�ط�م�ن�ال�ي~ه�ود�ف�ق�ال�م~ــن�أ�ن�ت�ــم�
 ق�ال�وان~ح�ن�ال�ي~ه�ود�ق�ال�إ�ن�ك�م�أ�ن�ت�م�ال�ق�و�م�ل�و�ل�اأ�ن�ك�م�ت~ز�ع�م�ون�أ�ن�ع�ز~ي�رÐااب�ن�الل�ه�ف�ق�ال�ت�ال�ي~ه�ود�و~أ�ن�ت�م�ال�ق�و�م�ل�و�ل�اأ�ن�ك�م�
ــم�  ت~ق�ول�ون�م~اش~اءÆالل�ه�و~ش~اءÆم�ح~م�دÜث�م�م~ر�ب�ر~ه�ط�م�ن�الن�ص~ار~ىف�ق�ال�م~ن�أ�ن�ت�م�ق�ال�وان~ح�ن�الن�ص~ار~ىف�ق�ال�إ�ن�ك�م�أ�ن�ت�
Üــد  ال�ق�و�م�ل�و�ل�اأ�ن�ك�م�ت~ق�ول�ون�ال�م~س�يح�اب�ن�الل�ه�ق�ال�واو~إ�ن�ك�م�أ�ن�ت�م�ال�ق�و�م�ل�و�ل�اأ�ن�ك�م�ت~ق�ول�ون�م~اش~اءÆالل�ه�و~م~اش~اءÆم�ح~م�
 ف�ل�م�اأ�ص�ب~ح~أ�خ�ب~ر~ب�ه~ام~ن�أ�خ�ب~ر~ث�م�أ�ت~ىالن�ب�ي�ص~ل�ىالل�ه�ع~ل�ي�ه�و~س~ل�م~ف�أ�خ�ب~ر~ه�ف�ق�ال�ه~ل�أ�خ�ب~ر�ت~ب�ه~اأ�ح~دÐاق�ال�ع~ف�ان�
 ق�ال�ن~ع~م�ف�ل�م�اص~ل�و�اخ~ط�ب~ه�م�ف�ح~م�د~الل�ه~و~أ�ث�ن~ىع~ل�ي�ه�ث�م�ق�ال�إ�ن�ط�ف�ي�لTار~أ�ىر�ؤ�ي~اف�أ�خ�ب~ر~ب�ه~ام~ن�أ�خ�ب~ر~م�ن�ك�م�و~إ�ن�ك�م�

.Üم�ح~م�دÆالل�ه�و~م~اش~اءÆات~ق�ول�وام~اش~اء�ك�ن�ت�م�ت~ق�ول�ون�ك�ل�م~ةTك�ان�ي~م�ن�ع�ن�يال�ح~ي~اءÞم�ن�ك�م�أ�ن�أ�ن�ه~اك�م�ع~ن�ه~اق�ال�ل

 )وابن3247) (2561)( 1964)( 1839)وأحد(806-صحيح:أخرجهالبخاريفالدبالفرد(2
  )99/ 4)وأبونعيمفاللية(181)وابنالباركفالسند(10825)والنسائيفالكبى(2117ماجه(

وغيهمعنابنعباسرضيالعنه.
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  وكان بعض الصالي يتول القضاء ويقول: أنا أتوله لستعي به على الم>>ر
بالعروف والنهي عن النكر .

  ولذا كانت الرسل عليهم السلم وأتباعهم يصبون على الذى ف ال>>دعوة إل
 ال، ويتحملون ف تنفيذ أوامر ال من اللق غاية الشقة ، وهم ص>>ابرون ب>>ل

راضون بذلك، فإن الب ربا يلتذ با يصيبه من الذى ف رضى مبوبه .

  يقول لبيه ف خلفته إذا حرضه عل>>ى)1(كان عبد اللك بن عمر بن عبد العزيز
 تنفيذ الق وإقامة العدل: يا أgبfةi لوددت أنه غلت ب وبك الق>>دور ف ال ع>>ز

 .)2(وجل

jل°̧همkك fقmلfخmن° هذا الgأfيض وiارgقfمmالiب fضiرkن° جسمي قgت أjدiدfوقال بعض الصالي: و 
 .)3(أgطgا̧عوا الل°هf تعال

 فعرض قوله على بعض العارفي فقال: إن بذل النصيحة للخلق وإل فل أدرى ث
غشي عليه .

 -عبداللكبنعمربنعبدالعزيزابنمروانبنالكمبنأبالعاصبنأميةالموي،أمةأمولــدكــان1
ــن ــدب  رجلTصالاTيعيأباهعلىردالظالويثهعلىذلكوماتفحياةأبيهروىعنهزيدبنأسلموح

).38/  37فضالةالعبسي.انظر:تاريخدمشق(

ــوب46/ 37)وتاريخدمشق(35091-البهذافمصنفابنأبشيبة(2 ــخليعق  )والعرفةوالتاري
/ 1الفسوي( الولياءلبنعيمالصبهان(573   )،1748)وفالزهدلحدبنحنبل(354/ 5)وحلية

)لببكراللل.40والمربالعروفوالنهيعنالنكر(

عنزهيبننعيم.150/ 10-أخرجه:أبونعيمف"حليةالولياء"3
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  ومعن هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لظ نصح اللق والشفقة عليهم من
 عذاب ال ، وعظمته وما يستحقه من الجلل والكرام والطاعة والبة ، فgوsدf أن°
 اللق قاموا له بذلك وإن حصل له ف نفسه غاية الضرر، وهذا مشهد خ>>واص
 البي ، وبلحظته غشي على هذا الرجل العارف بال ، وق>>د وص>>ف ال ف

 ، وف ذلك يقول)1(كتابه البي له بأنم ياهدون ف سبيله ول يافون لومة لئم
بعضهم: 

 .)2(أgجi̧د اللمةg ف هواكi لذيذةD ... ̧حبëاD لذكرك فgلmيfلkمjن اللñو̧م

القسم الثاني :

 طلب الشرف والعلو على الناس بالمور الدينية، كالعلم والعمل والزهد، يطلب
 بم الشرف عند ال والقرب منه والزلفى، ويطلب  بم ما عند ال من الدرجات

العلى والنعيم القيم لديه .

.)3(قال الثوري: إنا فضل العلم لنه يتقى به ال، وإل كان كسائر الشياء

  وإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفان؛ فهو أيضاD نوعان: أحدها: يطلب
به الال وطلبه بالسباب الرمة. 

 -فقولهتعال﴿ي~اأ�ي�ه~اال�ذ�ين~آÆم~ن�وام~ن�ي~ر�ت~د�م�ن�ك�م�ع~ن�د�ين�ه�ف�س~و�ف~ي~أ�ت�يالل�ه�ب�ق�و�م�ي�ح�ب�ه�م�و~ي�ح�ب�ون~ه�أ�ذ�ل�ة�ع~ل�ى1
 ال�م�ؤ�م�ن�ي~أ�ع�ز�ة�ع~ل�ىال�ك�اف�ر�ين~ي�ج~اه�د�ون�ف�يس~ب�يل�الل�ه�و~ل�اي~خ~اف�ون�ل�و�م~ة�ل�ائ�م�ذ�ل�ك~ف�ض�ل�الل�ه�ي�ؤ�ت�يه�م~ن�ي~ش~اءÞو~الل�ه�

.54و~اس�عÜع~ل�يمÜ﴾الائدة:

).238/ 10-منشعرأبالشيصالزاعيكمافالبدايةوالنهايةلبنكثي(2

).362/ 6-حليةالولياء(3
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 وف هذا جاء الديث عن النب « مfنj تfعfل°مf عiلmمíا مiمsا ̧يبjتfغfى بiهi وfجj̧ه الل°هi لgا يfتfعfل°̧م̧ه
«  iةsنfجmال fفjرfع jدiجfي jمgا لfيjنÚالد jنiا مíضfرfع iهiب fيبi̧يصiل°ا لi1(إ(. 

 يعن ريها، خرجه المام احد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان  ف صحيحه من
 حديث أب هريرة ، وسبب هذا وال أعلم ف الدنيا جنة وهى معرفه ال ومبت>>ه
 والمر به والشوق إل لقائه وخشيته وطاعته ، والعلم النافع يدل على ذل>>ك ،
 فمن دله علمه على دخول هذه النة العجلة ف الدنيا دخل النة ف الخ>>رة ،
 ومن ل يشم رائحتها ل يرح رائحة النة ف الخرة، ولذا كان أش>>د الن>>اس
 عذاب ف الخرة عال ل ينفعه علمه ، وهو من أشد الناس حسره ف الخ>>رة ،
 حيث كان معه آلة يتوصل با إل أعلى الدرجات وارفع القامات فلم يستعملها
 إل ف التوصل إل أخس المور وأدناها وأحقرها ، كمن  كانت  معه ج>>واهر
 نفيسة فباعها ببعر أو بشيء مستقذر ل ينتفع به، بل حال من يطلب الدنيا بعلمه

. Dأقبح وأقبح ،وكذلك من يطلبها بإظهار الزهد فان ذلك خداع قبيح جدا

)وابنحبانفصــحيحه(252)وابنماجه(3664)أبوداود(8438-إسنادهحسن:أخرجهأحد(1
 )عــن289)والاكمفالستدرك(6373)وأبويعلىفمسنده(26127)وابنأبشيبةفالصنف(78

 أبهريرةرضيالعنه،وفيهفليحبنسليمانالزاعي،قالفيهييبنمعي:فليحبنسليمانليسبقــوي
 وليتجبديثه.وقالأبوحاتالرازيليسبالقوي،ومثلهقالهالنسائي.وقالابنحجر:"احتجبهالبخاري،

  /3وراجع(ميزان)الــذهب435وأصحابالسنن،وروىلهمسلمحديثاTواحداT.."،هديالساريص
365.
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  يعيب من لبس عباءة وف قلبه شهوه من ش>>هوات)1( وكان أبو سليمان الداران
 الدنيا تساوى أكثر من قيمه العباءة، يشي إل أن إظهار الزهد ف الدنيا باللب>>اس
 الذي إنا يصلح لن فرغ قلبه من التعلق با بيث ل يتعلق قلبه منها بأكثر م>>ن
 قيمه ما لبس ف الظاهر حت يستوي ظاهره وباطنه ف الفراغ من الدنيا ، وم>>ا
 أحسن قول بعض العارفي وقد سئل عن الصوف فقال :الصوف من لبس الصوف
 على الصفا وسلك طريق الصطفى وأذاق الوى طعم الفا وكانت الدنيا من>>ه

 .)2(خلف القفا

النوع الثاني:

 من يطلب العلم والعمل والزهد للرياسة على اللق، والتعاظم عليهم، وأن ينقاض
 اللق ويضعوا له، ويصرفوا وجوههم إليه ، وأن يظهر للناس زيادة علم عل>>ى
 العلماء؛ ليعلموا فضله عليهم ،ونو ذلك ، فهذا وعيده النار لن قصدfه التك̧ب>>̧ر

 -أبوسليمانالدارانعبدالرحنبنأحدبنعطيةالعنسيالزاهدالشهور،وهذهالنسبةإلدارياوهــي1
ــدود  قريةبغوطةدمشق،والنسبةإليهاعلىهذهالصورةمنشواذالنسب،والياءفداريامشددة.ولدفح
 الربعيومائة.وروىعن:سفيانالثوري،وأبالشهبالعطاردي،وعبدالواحدبنزيدالبصري،وعلقمــة
ــام  بنسويد،وصالبنعبدالليل.روىعنه:تلميذهأحدبنأبالواري،وهاشمبنخالد،وحيدبنهش
ــوب  العنسي،وعبدالرحيمبنصالالداران،وإسحاقبنعبدالؤمن،وعبدالعزيزبنعمي،وإبراهيمبنأي
ــسومئتياهـ  الوران.توفأبوسليمانسنةخسعشرةومئتي.وقالأحدبنأبالواري:ماتسنةخ

).186ـ182/ 10سيأعلمالنبلء(

256-منكلمالشبليالصوف،وانظر:نزهةالالسومنتخبالنفائسللصفوريص2
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  ف نفسه مرم ، فإذا استعمل فيه آلة الخرة ك>>ان)1(على اللقi [ فهذا التكب ]
أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلت الدنيا؛ من الال والسلطان .

iه<<iب fيiارf̧يمiل fمmلiعmال fبgلgط jنfقال: «  م  [ل°مfسfو iهjيgلfل°ى الل°̧ه عfص]وف السنن عن النب 
ðاءfهgفÚ2(الس(« fارşه الل°̧ه النgلfخjدgأ iهjيgلiإ iاسsالن f̧و̧جوه iهiب fفiرjصfو ي ðاءfمģعلmال iهiب fيiارfو̧يج )3( 

 خرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك ، وخرجه ابن ماجه من حديث ابن
  . وخرج ابن م>>اجه واب>>ن حب>>ان ف)4(عمر وحذيفة وعنده « فهو ف النار»

 صحيحه من حديث جابر عن النب [صfل°ى الل°̧ه عfلgيjهi وfسfل°م] قال: « ل تعلم>>وا

-ليستبالصل،وهيبامشالصفحةعلىييالسطر.1

-ق�و�لهص~ل�ىالل�ه�ع~ل�ي�ه�و~س~ل�م«ل�ي�م~ار�ي~ب�ه�الس�ف�ه~اء»:أ�ي�ي�ج~اد�لب�ه�ض�ع~افال�ع�ق�ول.2

 )والطيبالبغداديفالامعلخلقالراويوآدابالسامع2654-صحيحلغيه:أخرجهالترمذي(3
 )ولفظالترمذي«م~ن�ط�ل�ب~ال�ع�ل�م~ل�ي�ج~ار�ي~ب�ه�ال�ع�ل�م~اءÆأ�و�ل�ي�م~ــار�ي~141)وابنأبالدنيافالصمت(24رقم(

ــول ــأخيفمنق  ب�ه�الس�ف�ه~اءÆأ�و�ي~ص�ر�ف~ب�ه�و�ج�وه~الن�اس�إ�ل�ي�ه�أ�د�خ~ل�ه�الل�ه�الن�ار~»وعلىهذافاللفظفيهتقديوت
 الافظابنرجبرحهال،وإسنادهضعيففيهإسحقبنييبنطلحةقالالترمذي:و~إ�س�ح~ق�ب�ن�ي~ح�ي~ىب�ــن�
 ط�ل�ح~ة�ل�ي�س~ب�ذ�اك~ال�ق�و�يÈع�ن�د~ه�م�ت�ك�لâم~ف�يه�م�ن�ق�ب~ل�ح�ف�ظ�ه�،وقالييبنمعيليسبشيءليكتبحديثهوقال

أحدوالنسائيمتروك.

 )عنابنعمررضيالعنهماولفظه«م~ن�ط�ل�ب~ال�ع�ل�م~ل�ي�م~ار�ي~ب�ه�253-صحيحلغيه،أخرجهابنماجه(4
ــن  الس�ف�ه~اءÆأ�و�ل�ي�ب~اه�ي~ب�ه�ال�ع�ل�م~اءÆأ�و�ل�ي~ص�ر�ف~و�ج�وه~الن�اس�إ�ل�ي�ه�ف�ه�و~ف�يالن�ار�»وفإسنادهح~م�اد�ب�ن�ع~ب�د�الر�ح�م~

وهوضعيفعنأ�ب�يك�ر�ب�ال�أ�ز�د�̧يوهومهول.

ــن259أماحديثحذيفةأخرجهابنماجة( ــيب  )قال:حد�ثناأحدبنعاصمالع~ب�اد~ان�ي،قال:حد�ثناب~ش�
ــه  م~ي�م�ون،قال:س~م�ع�ت�أ�ش�ع~ثبنس~و�ار،عنابنس�ي�ينعنحذيفةفذكره.وهذاإسنادضعيفجداT،وآفت

ب~ش�يبنم~ي�م�ونفهومنكرالديث،وأشعثضعفهأبوزرعهوالنسائيوابنمعي
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 العلم لتباهوا به العلماء ول لتماروا به السفهاء ول تيوا به الالس فمن فع>>ل
.) 1(ذلك فالنار  النار »

 وخرجه ابن عدى من حديث أب هريرة عن النب [ صfل°ى الل°̧ه عfلgيj>>هi وfسf>>ل°م ]
.)2(بنحوه، وزاد فيه :« ولكن تعلموه لوجه ال والدار الخرة» 

iه<<iوا بkلiادfأو ل̧تج ، ðاءfهgفÚالس iهiا̧روا بf̧تمiل fمmلiعmل°̧موا الfعfت gوعن ابن مسعود قال: « ل  
iالل°ه fدjنiا عfوفعلكم م jمkكiلjوgقi̧غوا بfتjابfو ، jمkكjيgلiإ iاسsالن f̧و̧جوه iهiوا بkفiرjصfأو ت ، ðاءfمģعلmال 

  ، وقد ثبت ف صحيح مسلم عن أب هريرة عن)3(فgإiنşه يfبjقgى ،ويذهب مfا سiوfا̧ه.»
 النب [ صfل°ى الل°̧ه عfلgيjهi وfسfل°م] «  إن أول خلق ال تستعر به النار يوم القيامة ثلثة
 منهم العال الذي قرأ القران ليقال قارئ وتعلم العلم ليقال عال وانه يقال له ق>>د
 قيل ذلك وأمر به فيستحب على وجهه حت ألقي ف النار وذكر مثل ذل>>ك ف

.)4(التصدق ليقال انه جواد وف الاهد ليقال إنه شجاع »

gلiمfع jنf̧م مiالfعmا الfمsنiإgف ، iهiوا بkلfمjاع iمmلiعmال gةgلfمfا حfوعن على رضي ال عنه قال : « ي 
، j̧همfيiاقfرf̧ز تiاوfا ̧يجgل fمmلiعmال gونkلiمjحfي Ðامfوmقgأ kونkكfيfسf̧ه ، وfمmلi̧ه عkلfمfع fقgافfوfو ، fمiلfا عfمiب 

1) ابنماجه إسنادهصحيح:أخرجه  ابنحبانفصحيحه(254-  ،86 / 1)،والاكموصححه90)
).302/ 52)وابنعساكرفتاريخدمشق(58وأقرهالذهب.والجريفأخلقالعلماء(

 )وإسنادهتالف،ففيهعليبنالسيالكتب805-أخرجه:ابنعديوالطيبالبغداديفالفقيهرقم(2
):كذاب926قالعنهالذهبفتلخيصالوضوعاترقم(

)وفإسنادهممدبنعونوهومتروك.255-أخرجه:الدارميفالسنن(3

ــتخرج(8083)والنسائيفالكبى(8260)وأحد(1905-أخرجه:مسلم(4 ــةفالس )وأبوعوان
6018.(
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 ̧يخfالi̧ف عfمfلķهمj عiلmمf̧همj ، وf̧تخfالi̧ف سfرiيرf̧ت̧همj عfلgانiيfتf̧همj ، وfيfجjلi̧سونg حfلgقDا ̧يبf>>اهiي
 iهiرjيgى غgإل fسiلjجfي mنgأ iهiيسiلfى جgلf̧ب عfضjغfيgل j̧همjنiم ģجلsى إن° الرsتfا ، حíضjعfب j̧ض̧همjعfب

».)1(وfيfدfعf̧ه ، أkولgئiكf لgا تfصjعf̧د أgعjمfالķهمj مiنj مfجfالiسiهiمj تiلmكf إلgى الل°هi تfعfالgى

.)2(وقال السن : ل يكن حظ أحدكم من العلم أن يقول له الناس عال

 وف بعض الثار : أن عيسى عليه السلم قال : كيف يكون من أهل العلم م>>ن
 .)3(يطلب العلم ليحدث به ول يطلبه ليعمل به

 وقال بعض السلف: بلغنا أن الذي يطلب الحاديث ليحدث با ل يد رائح>>ة
 ، يعن ليس له غرض ف طلبها إل ليحدث با دون العمل با ذم.)4(النة

ــامع9)،والطيبالبغداديفاقتضاءالعلمالعملرقم(382-إسنادهباطل:أخرجهالدارمي(1  )وفال
 )،وفيهبشربنسلمقالعنهأبوحاتمنكرالديث،وثويربنأبفاختهكــانســفيان31لخلقالراوي(

الثورييقولعنه:كانثويرمنأركانالكذب،وضعفهابنمعيوأبوحات.

-لأجده.2

).71-أخلقالعلماءللجريرقم(3

 ترقيمالــوت)26125-هوقولعائذالأبإدريسرحهال،أخرجهبإسناده:ابنأبشيبةفالصنف(4
 )وابنالباركف125)والطيبالبغداديفاقتضاءالعلمالعمل(499والرائطيفاعتللالقلوببرقم(

).45الزهد(
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ذم الفتيا

  ومن هذا الباب كره السلف الصال الرأة على الفتيا، والرص عليها والسارعة
 والكثار منها ، وروى ابن ليعة عن عبيد ال ابن أب جعفر مرسلD عن النب >

« iارsى النgلfع jمķؤكfرjجgا أfيjتkفmى الgلfع jمķؤكfرjجg1(صلى ال عليه وسلم > قال:« أ(.

.)2(وقال علقمة : كانوا يقولون أجرؤهم على الفتيا أقلهم علما 

  قال : « أدركت مائة وعشرين من النصار من أصحاب رس>>ول)3( وعن الباء
 ال صلى ال عليه وسلم يسأل أحدهم عن السألة ما منهم من أح>>د إل ود أن

ــن157-ضعيف:أخرجهالدارمي(1  )قالأخبناإبراهيمبنموسىثنابنالباركعنسعيدبنأبأيوبع
 136عبيدالبنأبجعفرمرسلTإلالنبصلىالعليهوسلموعبيدالهذامنأتباعالتابعي،ماتسنة

،فبينهوبيالنبصلىالعليهوسلمواسطتانأوأكثر.

 )منقولأيوبالسختيان،وفســي413)والزهدلبنالبارك(969-انظر:جامعبيانالعلموفضله(2
 )عنسفيانبنعيينةرحه970)عنسحنونرحهال.وفجامعبيانالعلموفضله(66/ 12أعلمالنبلء(

ال.
 -الذيوردمنقولالباءبنعازبرضيالعنه:لقدرأيتثلثائةمنأصحاببدرمافيهممنأحدإل3

 )وصفةالفتــوى1702ـ1071وهويبأنيكفيهصاحبهالفتيا.انظر:الفقيهوالتفقهللخطيبالبغدادي(
طالكتبالسلمي.7ص

أماماذكرهالافظابنرجبفهوقولعبدالرحنبنأبليلىرحهال.
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  ، وف رواية « فيدها هذا إل هذا ، وهذا إل هذا حت ترجع إل)1(أخاه كفاه »
.)2(الول»

 وعن ابj̧ن مfسj̧عودe [ رfضiيf الل°̧ه عfنjه ]: إن° ال°ذiي ̧يفmتiي النsاسf فiي كkلÆ مfا يfسjتfفm̧تونf̧ه 
Ņ̃نونjجfمg3(ل(. 

 وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال : ما أنا على الفتيا بريء . وكتب إل
.)4(بعض عماله : إن وال ما أنا بريص على الفتيا ما وجدت منه 

 )وأبوخيثمةفالعلم135)،والدارميفسننه(58-إسنادهصحيح:أخرجهابنالباركفالزهد(رقم1
 )،والجريف110/ 6)،وابنسعدفالطبقات(86 /36)وابنعساكرفتاريخدمشق(21(رقم

 )وابنعبدالبفجامعبيانالعلموفضله(رقم215/ 9)،وابنحبانفالثقات(147أخلقالعلماء(
) .2202ـ2199

).632-أخرجهذهالزيادةالطيبالبغداديفالفقيهوالتفقه(2

ــننه(290)وعنهابنالعدفمسنده(10-أخرجهأبوخيثمةزهيبنحربفالعلم(3 )والدارميفس
ــد8923)والطبانفالكبي(171  )كلبإسنادهعنالعمشعنأبوائلشقيقبنسلمةالسديعنعب

البنمسعودرضيالعنه،وإسنادهصحيحلوأ�م�ن~امنتدليسالعمش.

)بلفظقريب.65/ 1)وإعلمالوقعي(60/ 2-جامعبيانالعلموفضله(4
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 : ليس هذا المر لن ودë أن الناس احتاجوا إليه إنا هذا المر لن)1(وقال ابن عيينة
.)2(ودë أنه وجد من يكفيه

. )3( وعنه أنه قال: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم وأجهلهم با أنطقهم

 : أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن ييبوا ف السائل و الفتيا)4(وقال سفيان الثوري
 .)5(، حت ل يدوا بداD من أن يفتوا وإذا أkعjفkوا منها كان أحبf إليهم

  وقال المام أحد : « من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لمر عظيم إل أن تيء
 الضرورة » قيل: فأيا أفضل الكلم أم السكوت قال: المساك أحب إل، قي>>ل

 -سفيانبنعيينةأبوممدالكوف،أحدأئمةالسلم،سكنمكة.قالالشافعي:لولمالكوسفيانلذهب1
 علمالجاز.وقالإبنمهدي:كانسفيانبنعيينةمنأعلمالناسبديثالجاز.وقالأحد:مارأيتأحدا

ــاهي198كانأعلمبالسننمنسفيانبنعيينة.توفبكةسنة  هـ.راجع:تاريخأساءالثقاتلعمربنش
.9ص

2.Tلأجدلهأصل-

) .1074-أخرجهالطيبالبغداديفالفقيهوالتفقه(3

ــاة4  -سفيانبنسعيدبنمسروقبنحزةبنحبيببنموهبةبننصربنثعلبةبنملكانبنثوربنعبدمن
ــار،روى  بنأدبنطابةبنالياسبنمضر،أبوعبدالالثورييروىعنعبدالبنديناروعمروبندين
ــائلهف ــاش ــاوإتقان  عنهشعبةوابنالباركوخلق،وكانسفيانمنساداتأهلزمانةفقهاوورعاوحفظ
 الصلحوالورعأشهرمنأنيتاجإلالغراقفذكرهاكانمولدهسنةخسوتسعيفإمارةسليمانبن
 عبداللكفلماقعدبنوالعباسراودهالنصورعلىأنيليالكمفأبوخرجمنالكوفةهارباللنصفمنذي
 القعدةسنةخسوخسيومائةثليرجعإليهاحتماتوكانموتهبالبصرةفدارعبدالرحنبنمهدىف

ــم(402ـ401/ 6شعبانسنةإحدىوستيومائةوهوبنستوستيسنة.الثقاتلبنحبان(  )برق
8297.(

).641-الفقيهوالتفقه(5
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  ، وق>>ال)1(له: فإذا كانت الضرورة ؟ فجعل يقول : « الضرورة الض>>رورة »
المساك أسلم ، وليعلم الفت انه يوقع عن ال أمره ونيه وانه مسئول عن ذلك. 

 )3( :أيها الkف̧تون انظروا كيف تفتون ؟!!)2(قال الربيع ابن خثيم

).642-الفقيهوالتفقه(1

 -الربيعبنخثيمبضمالعجمةوفتحالثلثةبنعائذبنعبدالالثوريأبويزيدالكوفثقةعابدمضرممن2
 الثانيةقاللهبنمسعودلورآكرسولالصلىالعليهوسلملحبكماتسنةإحدىوقيلثلثوستي.

).1888انظرتذيبالتهذيببرقم(

)لبالفضلالقرئ.828)وأحاديثفذمالكلموأهله(563-الفقيهوالتفقه(3
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 : لا جلس للفتيا تدرى ف أي علم وقعت بي ال)2( لقتادة)1(وقال مالك بن دينار
.)3(وبي عباده فقلت هذا يصلح وهذا ل يصلح؟! 

ــن1 ــاوالس  -مالكبندينارأبوييالبصريمولبنناجيةابنسامةبنلؤىبنغالبالقرشىسعانس
 روىعنهجعفربنسليمان،ماتمالكبندينارسنةثلثوعشرينومائة،وقالحسانالواسطيعنالسرى

 )برقم309/ 7بنييقالماتمالكبندينارسنةسبعوعشرينومائة.ترجتهفالتاريخالكبيللبخاري(
)1320.(

 -قتادةابندعامةبنقتادةأبوالطابالسدوسيالبصريالضريرالكمه،مولدهفسنةستي.وروى2
 عنعبدالبنسرجس،وأنسبنمالك،وأبالطفيلالكنان،وسعيدبنالســيب،وأبالعاليــةرفيــع
 الرياحي،وصفوانبنمرزوأبعثمانالنهديوخلقكثي،وروىعنهأئمةالسلمأيوبالسختيان،وابن
ــن ــعبةب  أبعروبة،ومعمربنراشد،والوزاعي،ومسعربنكدام،وعمروبنالارثالصــري،وش
ــن  الجاج،وجريربنحازم،وشيبانالنحوي،وهامبنيي،وحادبنسلمة،وأبانالعطار،وسعيدب
ــنزرب،  بشي،وسلمبنأبمطيع،وشهاببنخراش،وحسامبنمصك،وخليدبندعلج،وسعيدب
ــة ــوعوان  والصعقبنحزن،وعفيبنمعدان،وموسىبنخلفالعمي،ويزيدبنإبراهيمالتستري،وأب
ــنة  الوضاح،وأممسواهم.وهوحجةبالجاعإذابيالسماع،فإنهمدلسمعروفبذلك،توفقتادةس

 ).269/ 5ثانعشرةومائة.راجعالسيللذهب(

 )وجامعبيان1085-فالصلالخطوطعمروبنديناروالصوابمالكبنديناروانظر:الفقيهوالتفقه(3
).11131العلموفضلهلبنعبدالبرقم(
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  قال :إن العال داخل بي ال وبي عباده خلقه فلينظر كي>>ف)1(وعن ابن النكدر
  .)2(يدخل

  وكان ابن  سيين إذا سئل عن شيء من اللل والرام تغي لونه وتبدل ح>>ت
.)3(كأنه ليس بالذي كان 

  ̧يسأgل فتظهر عليه الكراهة ويقول : ما وجدت أح>>داD تس>>أله)4( وكان النخعي
؟!! .)5(غيي

  وقال : لقد تكلمت ولو وجدت بداD ما تكلمت، وإن زماناD أكون في>>ه فقي>>ه
 .)6(الكوفة لزمان سوء

 

ــاء1  -ممدالنكدر،أبوعبدالويقالأبوبكرالتيمىالقرشيالدنكانمنساداتالقراءليتمالكالبك
ــك  إذاقرأأحدحديثرسولالصلىالعليهوسلمروىعنجابروابنالزبيوغيهم،وروىعنهمال
ــهف  والثوريوشعبةوالناسماتفوليةمروانبنممدسنةثلثيومائةوقدنيفعلىالســبعي.ترجت

).5163)برقم(350 /5الثقاتلبنحبان(

ــدارمي(168)والكفايةفعلمالروايةللخطيبالبغداديص1084-الفقيهوالتفقه(2 ــننال  )137وس
).1373)،وابنالعدفالسند(153 /3بإسنادصحيح،وحليةالولياء(

).1081-الفقيهوالتفقه(3

).46 /1-أبوعمرانإبراهيمبنيزيدبنقيسبنالسودالنخعيالكوفالفقيه.ثقةيرسل.(تقريب)(4

).635-الفقيهوالتفقه(5

).223 /4-حليةالولياء(6
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 .)2( قال: أول من يدعى إل الساب الفقهاء)1(وعن ممد بن واسع

. )3( وعن مالك : أنه كان إذا سئل عن مسالة كأنه واقف بي النة والنار

 وقال بعض العلماء لبعض الفتي : إذا سئلت عن مسألة فل يكن هك تلي>>ص
D4(السائل ولكن تليص نفسك أول(. 

 -ممدبنواسعبنجابربنالخنسالزديأبوبكرالبصريالزاهدأحدالئمةالعبادالعلمروىعن1
ــال  أنسبنمالكومطرفبنالشخيوعبيدبنعميالكيوعبدالبنالصامتوأبصالالنفيوأبص

السمانوالسنوعنهمعمروالمادانوهاموابنسيينوغيهم.وهوقليلالرواية.

 حدثعنه:هشامبنحسان،وأزهربنسنان،وإساعيلبنمسلمالعبدي،وسفيانالثوري،ومعمر،وحادبن
 سلمة،وسلمبنأبمطيع،وصالالري،وحادبنزيد،وجعفربنسليمانالضبعي،ونوحبنقيس،وسلم

القارئ،وممدبنالفضلبنعطية.

 قالالعجلي:ثقةصال،قالالدارقطن:هوثقةلكنهبليبرواةضعفاء،وقالالصمعي:لاصافقتيبةالترك
ــماء،  وهالهأمرهمسألعنممدبنواسعفقيل:هوذاكفاليمنةجانحعلىقوسهيبصبصبإصبعهإلالس
ــائة. ــرينوم ــنةثلثوعش  فقال:تلكالصبعأحبإلمنمائةألفسيفشهروشابطرير،وتوفس

).119 / 6سيأعلمالنبلء(

).1089-الفقيهوالتفقه(2

).1082-الفقيهوالتفقه(3

 )بإسنادهعنربيعةبنأبعبدالرحن،قال:قالل1092ـ1091-أخرجهالطيبفالفقيهوالتفقه(4
ــه، ــكأنتلص  ابنخلدة:«إنأرىالناسقدأحاطوابك،فإذاسألكالرجلعنمسألة،فليكنهت

ولكنلتكنهتكأنتلصنفسك».
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 وقال آخر: إذا سئلت عن شيء فتفكر فإذا وجدت لنفسك مرجاD فتكل>>م وإل
. )1(فاسكت

kكراه>>ة Dومن هذا الباب أيضا ،Dوكلم السلف رحهم ال ف هذا العن كثي جدا 
 الدخولi على اللوك والدنو منهم ، وهو العلم الذي يدخل منه علماء الدنيا لنيل

الشرف والرئاسات فيها.

  وخرج المام أحد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رض>>ي
  وfمf>>نj)2(ال عنهما عن النب صلى ال عليه وسلم قال : « مfنj سfكgنf الmبfادiيfةg جfفgا

gلgفgغ fدjيsالص fعfبs3(ات( « fنi̧تتmاف gانgطmلÚى السfتgأ jنfمfو )4(. 

 )بإسنادهعنمالكقال:كنتأسألوأنــاحــدثالســن،1094-أخرجهالطيبفالفقيهوالتفقه(1
ــر  فمررتبجلسالنصارفيهعمربنخلدةالنصاري،فقال:«تعاليامالك:إذاسئلتعنشيءفتفك

فيه،فإنوجدتلنفسكمرجافتكلم،وإلفاسكت».

-الفاء:الغلظةوشدةالطبع.2

-غفل:غفلعنالطاعةوالعبادةولزومالماعة.3

ــبى(2256)والترمذي(2859)وأبوداود(3362-إسنادهضعيف:أخرجهأحد(4 ــائيفالك )والنس
 )وغيهمكلبإسنادهعنالثوريعنأبموسىاليمانعنوهب32957)وابنأبشيبةفالصنف(4821

 ):10653)رقم(578/ 4بنمنبهعنابنعباسبه،وأبوموسىمهول،قالالذهبفميزانالعتدال(
ــرف ــنحج  شيخيانيهل،وماروىعنهغيالثوري،ولعلهإسرائيلابنموسى،وإلفهومهول.قالاب

):أبوموسيعنوهببنمنبهمهولمنالسادسة،ووهممنقالإنهإسرائيلبنموسى.477 /2التقريب(



67

 وخرج أحد وأبو داود ونوه من حديث أب هريرة رضي ال عنه عن النب وف
. )1(حديثه « وfمfا ازjدfادf عfبjدÐ مiنj السÚلmطgانi ̧د̧نوõا إiل°ا ازjدfادf مiنj الل°هi ̧بعjدíا » 

 وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النب [صfل°ى الل°̧ه عfلgيjهi وfسfل°م] قال :«
ðاءfر<<fمkأmي الiتmأfن gونkولkقfيfو gآنjرkقmال gونÞءfرmقfيfو iينÏي الدiف gق°̧هونgفfتfيfي سiتsمkأ jنiا مíاسfنkن° أiإ 
 فģنصiي̧ب مiنj ̧دنjيfا̧همj وfنfعjتfزiلķهمj بiدiينiنfا وfلgا يfكkونk ذgلiكf كgمfا لgا ̧يجjتfنfى مiنj الmقgتf>>ادi إiل°ا

 .)2(الشsوj̧ك كgذgلiكf لgا ̧يجjتfنfى مiنj قkرjبiهiمj إiل°ا الطايا »

  وخرجه الطبان ولفظه « إن أناساD من أمت سيقرأون القرآن ويتعمقون ف الدين
 يأتيهم الشيطان فيقول لو آتيتم اللوك فأصبتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم ،
 إل ول يكون ذلك كما ل يتن من القتاد إل الشوك ، كذلك ل يتن من قربم

إل الطايا».

  وخرج الترمذي من حديث أب هريرة عن النب [صfل°ى الل°̧ه عfلgيjهi وfسfل°م] ق>>ال:«
kذsو<<fعfتfت fمsنfهfي جiف eادfو :gالgق iنfزfحmال Úا ̧جبfمfوا :وkالgق iنfزfحmال Ï̧جب jنiم iالل°هiوا بkذsوfعfت 
gونÞاءf̧مرmال Þاءsرkقmال gالģه ؟ قķخلjدfي jنfمfو iالل°ه ģسولfا رfا يfنmلkق eةsرfم gةgائiم eمjوfل° يķم كsنfهf̧ه جjنiم 

« jمiهiالfمjعgأi3(ب(.
 )بإسنادهع~ن�ال�ح~س~نب�ــن�375)وإسحاقبنراهويهفمسند(2860-إسنادهمضطرب:أخرجهأبوداود(1

 )والبيهقيف8823ال�ح~ك�م�الن�خ~ع�̧يعنع~د�يÈب�ن�ث�اب�ت�ع~ن�ش~ي�خ�م�ن�ال�أ�ن�ص~ار�ع~ن�أ�ب�يه�ر~ي�ر~ة�،وأخرجهأحد(
 )بإسنادهعنال�ح~س~نب�ن�ال�ح~ك�م�الن�خ~ع�̧يعنعديبن101/ 10)وفالسننالكبى(9403شعباليان(

ثابتعنأبحازمعنأبهريرةرضيالعنه.

ــو2556)والطبانفمسندالشاميي(255-ضعيف:أخرجهابنماجه(2  )وآفتهييبنعبدالرحنأب
).1250شيبةمهولولندلهمتابعاT،وانظرالسلسلةالضعيفةلللبان(

)وضعفهاللبانفضعيفالترمذي.256)وابنماجة(2383-ضعيف:أخرجهالترمذي(3
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 وخرج ابن ماجه نوه وزاد فيه « وإن من أبغض القراء إل ال ال>>ذين ي>>راءون
 ».)1(المراء الورة

 ويروى من حديث على رضي ال عنه عن النب صلى ال عليه وسلم نوه. 

  ومن أعظم ما يشى على من دخل على اللوك أن يصدقهم بكذبم ، ويعينه>>م
 على ظلمهم ولو بالسكوت عن النكار عليهم، فإن من يريد ب>>دخوله عليه>>م
 الشرف والرياسة وهو حريص عليهما ل يقدم على النكار عليهم ، ب>>ل رب>>ا
 حسن لم بعض أفعالم القبيحة؛ تقرباD إليهم  ليحسن موقعه عندهم ، ويساعدوه

على غرضه.

  وقد خرج المام أحد والترمذي والنسائي وابن حبان ف صحيحه من ح>>ديث
Þاءfر<<fمkي أiدjعfب kونkكfيfقال: « س [ل°مfسfو iهjيgلfل°ى الل°̧ه عfص] كعب بن عجرة عن النب 
 فgمfنj دfخfلg عfلgيjهiمj فgصfدsقģهمj بiكgذiبiهiمj وfأgعfانf̧همj عfلgى ظkلmمiهiمj فgلgيjسf مiنÏي وfلgسj̧ت مiنj̧ه
jم<<gلfو jم<<iهiمmلkى ظgلfع j̧همjنi̧يع jمgلfو jمiهjيgلfع m̧خلjدfي jمgل jنfمfو fضjوfحmال sيgلfع eدiارfوiب fسjيgلfو 

« fضjوfحmال sيgلfع Ðدiارfو f̧هوf̧ه وjنiا مfنgأfي وÏنiم f̧هوgف jمiهiبiذgكiب j̧همmقÏدfوخرج الم>>ام)2(̧يص  
 أحد معن الديث من حديث حذيفة وابن عمر وخباب بن الرت وأب س>>عيد
 الدري والنعمان بن بشي رضي ال عنهم، وقد كان كثي من السلف ينهون عن
 الدخول على اللوك لن أراد أمرهم بالعروف ونيهم عن النكر أيضاD . ومن نى
 عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن البارك والثوري وغيهم من الئمة رضي ال

-الورةأيالائرينالظالي.1

)(135/ 19)والطبانفالكبي(7830)والنسائي(2259)والترمذي(18151-صحيح:أخرجهأحد(2
) .279)( 512/ 1)وابنحبانفصحيحه(296
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 عنهم وقال ابن البارك: ليس المر الناهي عندنا من  دخل على اللوك ف>>أمرهم
 أ ه> .)1(وناهم إنا المر الناهي من اعتزلم

 وسبب هذا ما يشى من فته الدخول عليهم فإن النفس قد تيل للنسان إذا كان
 بعيداD عنهم إنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم فإذا شاهدهم فربا مالت النف>>س
 إليهم ، لن مبة الشرف كامنة ف النفس ، فحببت له ذلك مداهنتهم وملطفتهم
 وربا مال إليهم وأحبهم ول سيما أن لطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم ، وق>>د
 جرى ذلك لعبد ال ابن طاووس فوبه طاووس على فعله ذلك ، وكتب سفيان

  : إياك والمراء أن تدنو منهم وتالطهم ف شيء من)2(الثوري إل عباد بن عباد
 الشياء ، وإياك  أن تدع ويقال لك تشفع وتدرأ عن مظلوم أو ترد مظلم>>ة ،

Dوما كفيت من الس>>ألة)3(فإن ذلك خديعة إبليس وإنا اتذ فجار القراء سلما ،  
 والفتيا ، فاغتنم ذلك ول تنافسهم فيه ،وإياك أن تكون كمن ي>>ب أن يعم>>ل
 بقوله أو ينشر قوله أو يسمع من قوله ، وإياك وحب الرياسة ،فإن الرجل تكون
 الرياسة له أحب إليه من الذهب والفضة ، وهو باب غامض ل يبصره إل البصي

 )مثلهمنسوباTللفضيلبنعياض443/ 48)وفتاريخدمشق(280/ 1-الرحوالتعديللبنأبحات(1
رحهال.

 -عبادبنعبادالهلبوهوابنعبادبنحبيببنالهلببنابسفرةأبومعاويةروىعنابجرةوعمرو2
 بنمالكوالزبيبنالريتوعبيدالبنعمروهشامبنعروةروىعنهمسددوابراهيمبنزيادســبلن
ــنمعي،  وابوالربيعالزهرانوييبنايوبالزاهدواحدبنحنبل،قالعنهأحد:لبأسبه،ووثقهاب

).82/ 6وقالأبوحاتالرازي:صدوقلبأسبه.الرحوالتعديل(

طدارالكتبالعلميةبيوت.18-إلهنا:وردفتفسيسفيانالثوريص3
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 من العلماء بالسماسرة ، فتفقد نفسك واعمل بنية واعلم أنه قد دنا من الناس أمر
 .)1(يشتهى الرجل أن يوت والسلم

 ومن هذا الباب أيضاD إن يشتهر النسان بالعلم والزهد والدين أو بإظهار العمال
 والقوال والكرامات حت يزار وتلتمس بركته ودعاؤه وتقبل يده وهو ميب إل
 ذلك ويقيم عليه أو يفرح به أو يسعى ف أسبابه ومن هنا كان السلف الص>>ال
 يكرهون الشهرة غاية الكراهة ، منهم أيوب والنخعي وسفيان وأحد وغيهم من
 العلماء الربانيي ، وكذلك فضيل وداود الطائي وغيهم من الزه>>اد والع>>ارفي

وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون أعمالم غاية الستر .

  فسأله ما جاء به ؟ فقال: جئت أزورك فقال :)2( ودخل رجل على داود الطائي
 أما أنت فقد أصبت خياD حي زرت ف ال ، ولكن أنا انظر ماذا لقيت إذا قي>>ل
 ل غداD من أنت حت تزار؟ ، مiن الزهاد أنت ؟!! ل وال ، مiن العبëاد أنت ؟!! ل
 وال ، من الصالي أنت ؟!! ل وال ، وعددë خصال الي على هذا ال>>وجه ث
 يوبخ نفسه فيقول: يا داود كنت ف الشبيبة فاسقDا فلما شبت فص>>رت مرائيí>>ا

والرائي شر من الفاسق .

).66/ 1)،والرحوالتعديللبنأبحات(377/ 6-حليةالولياءلبنعيمالصبهان(1

 -داودبننصيالطائيأبوسليمانالكوفالفقيهالزاهدروىعنإساعيلبنأبخالدوحبيببنأبعمرة2
ــلول  وحيدالطويلوسعدبنسعيدالنصاريوسليمانالعمشوخلق،وروىعنهإسحاقبنمنصورالس
 وإساعيلبنعليةوافلحبنممدبنزرعةالسلميالبخاريوحادبنأبحنيفةوزافربنسليمانوسفيانبن
 عيينةوشعيببنحربوصالبنموسىوغيهمكثيوكانداودمنشغلنفسهبالعلمودرسالفقهوغيه
 منالعلومثاختاربعدذلكالعزلةوآثرالنفرادواللوةولزمالعبادةواجتهدفيهاإلآخرعمرهوقدمبغداد

).4455)برقم(347/ 8فأيامالهديثعادإلالكوفةوباكانتوفاته.تاريخبغداد(
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 )1(وكان ممد بن واسع يقول: لو أن للذنوب رائحة ما استطاع احد أن يالسن

.

 إذا دخل عليه وهو يقرأ ف الصحف غطاه .)2(وكان إبراهيم النخعي

  وكان أويس وغيه من الزهاد إذا عرفوا ف مكان ارتلوا منه . وكان كثي من
السلف يكره أن يطلب منه الدعاء، ويقول يسأله: أمن أنا ؟!! .

 ومن روى عنه ذلك عمر بن الطاب، وحذيفة ابن اليمان رض>>ي ال عنهم>>ا،
وكذلك مالك ابن دينار.

 وكان النخعي يكره أن يسال الدعاء.

  وكتب رجل إل أحد رحه ال يسأله الدعاء فقال أحد :إذا دعونا لذا فم>>ن
 . )3(يدعو لنا

)  .120/ 6-سيأعلمالنبلء(1
-تقدمتالترجةله.2

ــر299/ 5-أخرجهابنعساكرفتاريخدمشق(3  )أخبناأبوالسعودأحدبنممدبنالليأناأبوبك
ــن ــاسب  الطيبحدثنالسنبنأبطالبلفظاناممدبنالعباسبنحيويةناأبوالسيالعباسبنالعب
 الغيةناعباسالدوريناعليبنأبفزارةحدثتنأميوأفجلتوأقعدتمنرجليهادهرافقالتليومايا
 بنلوأتيتهذاالرجلأحدبنحنبلفسألتهأنيدعواللقالفعبتإلأحدبنحنبلفدققتعليهالباب
 وكانفالدهليزفقالمنهذاقلتلهياأباعبدالرجلمنإخوانكقالوماحاجتكقلتإنأميمريضــة
 قدأقعدتمنرجليهاوهيتسألكأنتدعواللاقالفجعليقولياهذافمنيدعولناننياهذامنيدعو
 لناننفقالذلكمرارافكأناستحييتفمضيتوقلتسلمعليكمفخرجتعجوزمنمنلهفقالتإنقد
ــذا ــنه  رأيتهيركشفتيهبشئوأرجوأنيكونيدعواللكقالفرجعتإلأميفدققتالبابفقالتم
 فقلتأناعليفقامتإلففتحتالبابفقلتلإلهإلالإيشالقصةفقالتلأدريإلأنقدقمتعلى



72

 ووصف بعض الصالي واجتهاده  ف العبادة  لبعض اللوك وعزم على زيارته ،
 فبلغه ذلك فجلس على قارعه الطريق يأكل ، فوافاه اللك وهو على تلك الالة ،

فسلم عليه فرد عليه السلم ، وجعل يأكل أكلD كثياD ، ول يلتفت إل اللك.

 فقال اللك : ما ف هذا خي، ورجع .

فقال الرجل: المد ل الذي رده عن وهو لئم. 

 وها هنا نكتة دقيقه وهى أن النسان قد يذم نفسه بي الناس؛ يري>>د ب>>ذلك أن
 يرى الناس أنه متواضع عند نفسه، فيتفع بذلك عندهم ويدحونه ،   وهذا من

دقائق أبواب الرياء ،وقد نبه عليه السلف .

  : كفى بالنفس إطراءاD أن تذمها على الل)1(فقال مطرف بن عبد ال بن الشخي
 .)2(كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند ال سفه

  وقد تبي با ذكرنا أن حب الال والرياسة والرص عليها يفسد دين الرء ح>>ت
ل يبقى منه إل ما شاء ال ، كما أخب عليه السلم .

وأصل مبه الال والشرف من حب الدنيا وأصل حب الدنيا اتباع الوى.

رجليفتعجبتمنذلكوحدتالعزوجلوذلكمسافةالطريق.

ــاتف1 ــهكلم  -مطرفبنعبدالبنالشخيالرشىالعامري،أبوعبدال:زاهدمنكبارالتابعي.ل
 الكمةمأثورة،وأخبار.ثقةفمارواهمنالديث.ولدفحياةالنبصلىالعليهوسلم.ثكــانتإقــامته

 )250/ 7ووفاتهفالبصرة،فإمارةالجاجبعدالطاعونالذيكانسنةسبعوثاني.العلمللزركلي(
).261/ 6والصابةفتييزالصحابة(

-لأجده.2
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  قال وهب بن منبه : من اتباع الوى الرغبة ف الدنيا ، ومن الرغبة فيها ح>>ب
الال والشرف، ومن حب الال والشرف استحلل الارم.

  وهذا كلم حسن فإنه إنا يمل على حب الال والشرف الرغبة ف الدنيا م>>ن
 اتباع الوى، لن الوى  داع إل الرغبة ف الدنيا ،وحب الال والش>>رف فيه>>ا

والتقوى تنع من اتباع الوى ،وتردع عن حب الدنيا .

 قال تعال :﴿ فأما من طغى واثر الياة الدنيا فان الحيم هي الأوى وأما م>>ن
 .)1(خاف مقام ربه ونى النفس عن الوى فان النة هي الاؤى ﴾

 وقد وصف ال أهل النار بالال والسلطان  ف موضع م>>ن كت>>ابه،  كق>>وله
 تعال :﴿ وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتن ل أوتى كتابيه ول ادر م>>ا

 .)2(حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغن عن ماليه هلك عن سلطانيه﴾

  وأما النفس تب الرفعة والعلو على أبناء جنسها ، وم>>ن ه>>ذا نش>>أ الك>>ب
 والسد ، ولكن العاقل ينافس ف العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان ال وقربه
 وجواره ، ويرغب عن العلو الفان الزائل الذي يعقب>>ه غض>>ب ال وس>>خطه
 وانطاط العبد وسفولته وبعده عن ال وطرده عنه، وهذا العلو الثان هو ال>>ذي
 يذم وهو العلو والتكب ف الرض بغي الق ، وأما العلو الول والرص عليه فهو

ممود.

.41ـ37-النازعان:1

.29ـ25-الاقة:2
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.)1( قال  تعال : ﴿ وف ذلك فليتنافس التنافسون ﴾

.)2( وقال السن: إذا رأيت الرجل ينافسك ف الدنيا فنافسه ف الخرة 

.)4( : إن استطعت أن ل يسبقك إل ال أحد فافعل)3(وقال وهيب ابن الورد

  :لو أن رجلD  سع برجل أطوع ل منه)5( قال ممد بن يوسف الصبهان العابد
 .)6(أو عرفه كان ينبغي له أن يزنه ذلك

 وقال غيه : لو أن رجلD سع برجل أو عرف رجلD  أطوع ل منه فانصدع قلبه
ل يكن ذلك بعجب .

.26-الطففي:1

).465)وفذمالدنيا(535-أخرجهابنأبالدنيافالزهد(2

 -وهيبابنالورد،العابدالربان،أبوأمية،ويقال:أبوعثمانالكي،مولبنمزوم.ويقال:اسه3
عبدالوهاب.لهعنحيدالعرج،وعمربنممدبنالنكدر.

وعنه:بشربنمنصورالسلمي،وابنالبارك،وعبدالرزاق،وإدريسبنممدالروذي،وآخرون.
 قالابنإدريس:مارأيتأعبدمنه.وقالابنالبارك:قيللوهيب:يدطعمالعبادةمنيعصي؟قال:ول
 منيهمبالعصية.وعنالثوريأنهقال:قومواإلالطبيب-يعنوهيبا-وقيل:إنهحلفأنليضحك

حتتعلمهاللئكةبنلتهإذااحتضر.
قالابنمعي:ثقة.وقالالنسائي:ليسبهبأس.

).199/ 7قيل:ماتسنةثلثوخسيومائة.راجعالسيللذهب(

).663/ 9-تاريخالسلمللذهب(4

 -ممدبنيوسفالصبهانمنعبادأهلالبصرةوقرائهاسكنالبصرةيروىالرقائقويروىعنهفالورع5
ــئت  الكاياتالكثيةروىعنهعبيدبنحناداللبوأهلالبصرةمالهكثيحديثيرجعإليه.راجعإنش

).15254الثقاتلبنحبانبرقم(

).233/ 8-حليةالولياء(6



75

  وقال رجل لالك بن دينار رأيت ف النام منادياD: أيها الناس الرحيل الرحي>>ل ،
. )6(فما رأيت أحدا ترحل إل ممد بن واسع . فصاح مالك وغشي عليه

 ففي درجات الخرة الباقية يشرع التنافس وطلب العلو ف منازل>>ا ، وال>>رص
 على ذلك بالسعي ف أسبابه ، وأن ل يقنع النسان فيها بالدنو مع العلو، وأم>>ا
 العلو الفان النقطع الذي يعقب صاحبه حسره وندامة وذله وهوانíا وصغاراD فهو

الذي يشرع الزهد فيه والعراض عنه ، وللزهد فيه أسباب عديدة .

 منها : نظر العبد إل سوء عاقبة الشرف ف الدنيا بالولية والمارة ، لن ل يؤتى
حقها ف الخرة.

 ومنها : نظر العبد إل عقوبة الظالي والتكبين، ومن ينازع ال رداء الكب.

iةfامfيiقmال fمjوfي ģرونÏبgكf̧متm̧ر الfشj̧يح » :gالgق [ل°مfسfو iهjيgلfل°ى الل°̧ه عfص]وف السنن عن النب  
 أgمjثgالg الذ°رÏ فiي ̧صوfرi الرÏجfالi يfغjشfا̧همj الذñلñ مiنj كkلÆ مfكgانe فģيسfاقkونg إiلgى سiجjنe فiي
iالfبfخmال gةfينiط iارsالن iلjهgأ iةfارf̧عص jنiم gنjوgقj̧يس iارfيjنgأmا̧ر الfن jو̧همkلjعfت fسgى ̧بولsمf̧يس fمsنfهfج 

 » وخرجه الترمذى وغيه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن)8(
النب صلى ال عليه وسلم .

وف رواية لغيه « تطؤهم الناس بأقدامهم ».
) .121/ 6)وسيأعلمالنبلء(153 / 56-تاريخدمشق(6

 )وابنأبشيبة575)والبخاريفالدبالفرد(6677)وأحد(2492-إسنادهحسن:أخرجهالترمذي(8
 )عنممدبنعجلنعنعمرو191)والزهدلبنالبارك(598)والميديفمسنده(26582فالصنف(

 )عنعيسىبنأبعيسىالياط،عنعمرو8183بنشعيبعنأبيهعنجده،والبيهقيفشعباليان(
بنشعيب،عنأبيه،عنعبدالبنعمرو،عنرسولالصلىالعليهوسلم،وهذاإسنادحسن.



76

  وف أخرى « تطؤهم النس والن والدواب بأرجلها حت يقضى ال بي عباده
«)1(. 

 واستأذن رجل عمر رضي ال عنه ف القصص على الناس فقال: إن أخ>>اف أن
 تقص عليهم فتترفع عليهم ف نفسك حت يضعك ال تت أرجلهم يوم القيام>>ة

. )2(يوم القيامة

 ومنها : نظر العبد ف ثواب التواضعي ل ف الدنيا بالرفعة ف الخرة ، فإنه م>>ن
تواضع ل رفعه.

  ومنها : وليس هو ف قدرة العبد ولكنه من فضل ال ورحته ما يعوض ال عباده
 العارفي به الزاهدين فيما يفن من الال والشرف با يعجله لم ف ال>>دنيا م>>ن
 شرف التقوى ، وهيبة اللق ف الظاهر، ومن حلوة العرفة واليان والطاعة ف
 الباطن ، وهى الياة الطيبة الت وعدها ال لن عمل صالاD من ذكر أو أنثى وهو

 )منطريقابنعديحدثناابنأبسويدثنا246/ 3-شاهدموضوع،أوردهابنالوزيفالوضوعات(1
 شيبانثناالسنبندينارعنالصيببنجحدرعنعمرانبنسليمانعنعوفبنمالكالشجعيرضي
 العنهعنالنبصلىالعليهوسلمفذكره،وقالابنالوزي:قالابنعدى:مدارهذاالــديثعلــى

الصيبوراويهعنهالسن.

ــال  قالالصنفقلت:أماالصيبفقدكذبهشعبةوييالقطانوابنمعيوقالأحد:ليكتبحديثه،وق
 الدارقطن:متروك.وقالابنحبان:يروىعنالثقاةالحاديثالوضوعات.وأماالسنفقالأحدبنحنبل:

ليكتبحديثه.وقاليي:ليسبشيء.

وقالالنسائي:متروك.وقالابنحبان:حدثبالوضوعاتعنالثبات.

).651-أخرجهالمامأحدفالزهد(2
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 مؤمن ،وهذه الياة الطيبة ل يذقها اللوك ف ال>>دنيا ، ول أه>>ل الرئاس>>ات ،
والرص على الشرف .

 : لو يعلم اللوك وأبناء اللوك ما نن عليه لادلون>>ا)1(كما قال إبراهيم بن أدهم
.)2(عليه بالسيوف 

 ومن رزقه ال ذلك اشتغل من طلب الشرف الزائل والرياسة الفاني>>ة ق>>ال ال
.)3(تعال: ﴿ وfلiبfا̧س التsقmوfى ذgلiكf خfيjر ﴾ 

.)4( وقال : ﴿ مfنj كgانg ̧يرiي̧د الmعiزsةg فgلiل°هi الmعiزsةk جfمiيعíا ﴾

 -إبراهيمبنأدهمابنمنصوربنيزيدبنجابر،القدوةالمامالعارف،سيدالزهاد،أبوإسحاقالعجلي،1
وقيل:التميمي،الراسانالبلخي،نزيلالشام.مولدهفحدودالائة.

ــال  قالالبخاري:قاللقتيبة:إبراهيمبنأدهمتيمييرويعنمنصوروقالابنمعي:هومنبنعجل.ق
النسائي:هوثقةمأمون،أحدالزهاد.ووثقهالدارقطنوالعجلي.

 قالسفيان:كانإبراهيمبنأدهميشبهإبراهيمالليل،ولوكانفالصحابة،لكانرجلفاضل.وقالبشــر
 الاف:ماأعرفعالاإلوقدأكلبدينه،إلوهيببنالورد،إبراهيمبنأدهم،ويوسفبنأسباط،وســلم

ــم7/387الواص.وتوفإبراهيمسنةاثنتيوستيومئة.راجعسيالذهب( ــي(رق  )19)والثقاتللعجل
).6563والثقاتلبنحبان(

). 303/ 6-تاريخدمشق(2

.26-العراف:3

.10-فاطر:4
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  وف بعض الثار يقول ال : « أنا العزيز فمن أراد العز فليطع العزيز وم>>ن أراد
.)1(الدنيا والخرة وشرفها فعليه بالتقوى »

 

 :فيــهداود22-ذكرهابنالوزيفالوضوعاتوقالالذهبفتلخيصتلخيصكتابالوضوعاتص1
بنعفانكذاب.
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 .)2(  يقول : قتلن حب الشرف)1(كان حجاج بن  أرطاة

.) 3(فقال له سوsار: لو أتقيت ال شرفت

 :)4(وف هذا يقول القائل

ألإناالدنياهيالعزوالكرم...وحبكللدنياهوالذلوالسقم.

 -حجاجبنأرطاةأبوأرطاةالنخعيكوفجائزالديثوكانلهفقه،كانمعأبجعفرالنصورفوقتبناء1
 مدينتهويقالإنهمنتولخططهاونصبقبلةجامعها،وكانعلىالبصرةوكانعلىالشرطوكانفقيهاTوكانأحد

 مفتأهلالكوفةوكانفيهتيه،وولقضاءالبصرةوكانجائزالديثإلأنهصاحبإرسالوكانيرسلعنييبن
 كثيوليسمعمنهشيئاويرسلعنماهدوليسمعمنهشيئاويرسلعنمكحولوليسمعمنهشيئاويرسلعن
 الزهرىوليسمعمنهشيئافإنايعيبالناسمنهالتدليسروىنوامنستمائةحديث،وروىعنهسفيانالثوري

 وشعبةبنالجاجوحادبنزيدوهشيمبنبشيوعبدالبنالباركويزيدبنهارونوكانمدلسايرويعمنليلقه
 ويقالإنسفيانـالثوريـأتاهيوماليسمعمنهفلماقاممنعندهقالحجاج:يرىبنثورأنانفلهإنالنبال

 جاءناأوليئنا،وكانحجاجتياهاوكانقدولالشرط،ويقالعنحادبنزيدقالقدمعليناحادبنأبسليمان
 وحجاجبنأرطاةفكانالزحامعلىحجاجأكثرمنهعلىحاد،وكانحجاجراويةعنعطاءبنأبرباحسعمنه

 وروىعنحجاجأبوخالدالحروأشعثبنأبالشعثاءوهوأشعثبنسليموهومنثقاتشيوخالكوفييوليس
 بكثيالديثإلأنهشيخعال،وكانييبنمعيسيءالرأيفيه،وس�ئلأحدبنحنبل:يتجبديثحجاجبن

 أرطاة؟فقال:ل.وقالابنحبان:تركهابنالبارك،وييالقطان،وابنمهدي.وييبنمعي،وأحدبنحنبل.

)وضعفاءالعقيلي(230/ 8)وتاريخبغداد(264).ومعرفةالثقاتللعجليبرقم(220/ 1راجعالروحون(
342.(

 ).282/ 1)والعقيليفالضعفاء(231 /8-أخرجهالطيبالبغداديفتاريخبغداد(2

)302 /7-أخرجهأبونعيمفاللية(3

-منشعرأبالعتاهية،منبرالطويل،4

أ�لإ�ن�ماالت~قوىه�و~الع�ز�و~الك�ر~مو~ح�ب�ك~ل�لد�نياه�و~الذ�لÅو~الع~د~م

و~ل�يس~ع~لىع~بد�ت~ق�يîن~قيص~ة�إ�ذاص~ح�ح~الت~قوىو~إ�نحاك~أ�وح~ج~م
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وليسعلىعبدتقينقيصة..إذاحققالتقوىوانحاكأوحجم.

 : الطاعة إمرةÑ والطيع ل أمي مؤمر على المر، أل ترى هيبة)1( قال صال الناجي
ال ف صدورهم ،إن قال قبلوا ، وان أمر أطاعوا. 

ــج1  -صالبنبشيالرىكنيتهأبوبشرمنأهلالبصرة،روىعنثبتوالسنوابنسيينوابنجري
 روىعنهالعراقيونحلهالهدىإلبغدادليصلىبمفسمعمنهالبغداديونماتسنةستوســبعيومــائة
ــاجى،  [وقدقيلسنةاثنتيوسبعيومائة]وكانمنعبادأهلالبصرةوقرابم،وهوالذىيقاللهصالالن
 وكانمنأحزنأهلالبصرةصوتاوأرقهمقراءةغلبعليهاليوالصلححتغفلعنالتقانفالفــظ،
 فكانيروىالشئالذىسعهمنثابتوالسنوهؤلءعلىالتوهمفيجعلهعنأنسعنرسولالصلىال
 عليهوسلمفظهرفروايتهالوضوعاتالتيرويهاعنالثباتواستحقالتركعندالحتجاجوإنكــانف

 )371/ 1الدينمائلعنطريقالعوجاجكانييبنمعيشديدالملعليه.انظر:الروحيلبنحبان(
).271/ 5والنسابللسمعان(

ــرف ــديث،وليع ــاحبح  قلت:ضعفهابنمعيوالدارقطنوقالأحد:هوصاحبقصص،ليسهوص
الديث.وقالالفلس:منكرالديثجدا.وقالالنسائي:متروك.
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 قال صال : يق لن يسن خدمتك ومننت عليه بحبتك أن تذلل البابرة ح>>ت
يهابوه ليبته ف صدورهم من هيبتك ف قلبك،  وكل الي من عندك لوليائك .

 وقال بعض السلف: « ومن أسعد بالطاعة من مطيع ؟ أل وكل الي ف الطاعة .
.)1(أل وإن الطيع ل ملك ف الدنيا والخرة »

 .)3(:من أعز وأكرم من انقطع إل من ملك الشياء بيده)2(وقال ذو النون

  فقعد بي يديه فقال)4(  دخل ممد بن سليمان أمي البصرة على حاد بن سلمة
fمiال<<fعmمنك، فقال: « إن° ال ðDله يا أبا سلمة: ما ل كلما نظرت إليك ارتعدت فرقا 
jن<<iم fابfه f̧نوزkكmال iهiب fرÆثģيك mنgأ fادfرgا أgذiإfو ، eءjيfش ñلķه كfابfه iالل°ه fهjجfو iهiمmلiعiب fادfرgا أgإذ 

 « eءjيfش Æلk5(ك(.

)250)والرقةوالبكاءلبنأبالدنيا(222/ 4-هوأميةالشاميرحهال،كماوردفصفةالصفوة(1

ــاد2 ــدالزه  -ذوالنونبنإبراهيمأبوالفيضالخيميموللقريش،وكانأبوهنوبيا،وذوالنونهذاأح
 والوعاظالذكورين،قالهالدارقطن:روىعنمالكبنأنسأحاديثفاسنادهانظر؛توفسنةخسوأربعي

)437/ 2ومائتي.انظر:لساناليزان(

).421/ 17-تاريخدمشق(3

ــهل4 ــباTلنفس  -حادبنسلمة،أبوسلمةموللبنتيم،وهوابنأختحيدالطويل:كانعالاTعابداTماس
 يضيعلظةفغيطاعة.قالعبدالرحنبنمهدي:لوقيللمادبنسلمةإنكتوتغداTماقدرأنيزيدف
ــبياف ــاك  العملشيئاT.وكانيبيعالثياب،فإذاربححبةأوحبتينض.وكانمعإمامتهفالديث،إمام
ــلمة،  العربية،فقيهافصيحا،رأسافالسنة،صاحبتصانيف.قالأبوسلمةالتبوذكي:ماتحادبنس
 وقدأتىعليهستوسبعونسنة.قلت:فعلىهذايكونمولدهفحياةأنسبنمالك.وقالأبـوالسـن

 /7الدائن:ماتحادبنسلمةيومالثلثاء،فذيالجة،سنةسبعوستيومائة.راجعالســيللــذهب(
445(
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  ومن هذا قول بعضهم : على قدر هيبتك ل يهابك اللق، وعلى قدر مبتك ل
يبك اللق ، وعلى قدر اشتغالك ل تشغل اللق باشتغالك.

  وكان عمر بن الطاب رضي ال عنه يوماD  يشى ووراءه ق>>ومÐ م>>ن أك>>ابر
 الهاجرين ، فالتفت فرآهم فخروا على ركبهم هيبة له، فبكى عمر وقال: اللهم

. )1(إنك تعلم أن أخوف لك منهم ل

  قد خرج إل الكوفة إل الرشيد ليعظه وينه>>اه فوق>>ع)2(وكان العمري الزاهد
 الرعب ف عسكر الرشيد لا سعوا بنوله حت لو نزل بم عدوÐ مائة ألف نفس لا

ازدادوا على ذلك .

 وكان السن ل يستطيع أحد أن يسأله من هيبته.

ــامع132/ 53-إسنادهضعيفجداT:أخرجهابنعساكرفتاريخدمشق(5  )والطيبالبغداديفال
 )كلهاعنأبالسنعليبنعبداللكبنشبابةالدينوري،أناأبو837لخلقالراويوآدابالسامع(

 العباسأحدبنممدبنإسحاقالرازيالافظ،ناأحدبنممدبنمهدي،أناالسيبنعمروالروزي،
ببغداد،قال:نامقاتلبنصالالراسانعنحادعنثابتالبنانعنأنسمرفوعاT،ومادونحادماهيل.

1.Tلأجدلهأصل-

ــن2  -عبدالبنعبدالعزيزبنعبدالبنعبدالبنعمربنالطابالعمرىالزاهد،كنيتهأبوعبدالرح
ــثرهم  يروىعنأبطوالةعنأنسروىعنهجابربنمرزوقالدىوكانعبدالمنأزهدأهلزمانهوأك
ــره  تلياللعبادةوأكثرهممواظبةعليها،وكانالعمرىهذالهأخيقاللهعمربنعبدالعزيزولالدينةفهج
 أخوهعبدالبنعبدالعزيزوليكلمهإلأنماتوكانموتهسنةأربعوثانيومائةبالدينة.انظر:الثقــات

).8819لبنحبانرقم(
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  وكان خواص أصحابه يتمعون ويطلب بعضهم من بعض أن يسألوه عن السألة
 ، فإذا حضروا ملسه ل يترئوا على سؤاله ، حت ربا مكثوا على ذل>>ك س>>نة

كاملة هيبة له .

: )2( رحه ال يهاب أن يسأل، حت قال فيه القائل)1( وكان مالك بن أنس

والسائلوننواكسالذقان***يدعالوابوليراجعهيبة

 فهوالهيبوليسذاسلطان***نورالوقاروعزسلطانالتقى

ــدال1  -هوإمامالئمة،وفقيهالمة،وشيخالسلم،وعالالدينة،المامالتهدصاحبالذهب،أبوعب
ــرو  مالكبنأنسبنمالكبنأبعامربنعمروبنالارثبنغيمانـبفتحفسكونـابنخ�ث�يلبنعم
 بنالارثوهوذوأصبح،الصبحيالدن،صاحبالوطأوقدروىعننافعمولابنعمــروورثعلمــه
 وابنشهابالزهريوأبالزنادوعبدالرحنبنالقاسموأيوبالسختيانوييبنسعيدالنصاريوعائشة
 بنتسعدبنأبوقاصوربيعةبنأبعبدالرحنوغيهم.وروىعنهالثوريوالوزاعيوابنجريجوسفيان
 بنعيينةوالعمشوحادبنسلمةوحادبنزيدوالشافعيوعبدالابنالباركوأبوقرةموسىبــنطــارق
ــبف ــهالن  ،وروىعنهالكثيمنشيوخه.وقدتأولالتابعونوأتباعالتابعيبأنمالكاTهوالعالالذيبشرب
ــد  الديث«يوشكأنيضربالناسأكبادالبلفليدونأحداTأعلممنعالالدينة»أخرجهالترمذي،ول

هـودفنبالبقيع.179هـوتوفسنة93ملكسنة

ــامع2  -القائلهوابنخياطالدينأخرجهبسندهالطيبالبغداديف:الامعلخلقالراويوآدابالس
 )لـسعيدبنوهــب،247)،ونسبهالرامهرمزيف:الدثالفاصلبيالراويوالواعيص(297رقم(

 )للذهبنسبهلـمصعببنعبدال،وأكثرالصادرعلىأنهلبنخيــاط113/ 8وفسيأعلمالنبلء(
 واسه:يونسبنعبدالبنسالابنالياط:شاعر،منأهلالدينة.لهأخبار،وفيهظرف.ذكرهالــذركليف

).262/ 8العلم(
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 : من أراد بعلمه وجه ال أقبل ال عليه بوجهه، وأقبل بقلوب)1(قال بديل العقيلي
 العباد إليه،ومن عمل لغي ال صرف ال وجهه عنه، وص>>رف قل>>وب العب>>اد

 . )2(عنه

 وقال ممد بن واسع : إذا أقبل العبد بقلبه على ال أقبل ال بقل>>وب ال>>ؤمني
 .)3(إليه

 : طلقت الدنيا ثلثا بتاD ل رجعة ل فيها، وصرت إل)4(وقال أبو يزيد البسطامي
 رب وحدي فناديته بالستغاثة :الي أدعوك دعاء من ل يبق له غيك فلما عرف
 صدق الدعاء من قلب والياس من نفسي ، كان أول ما ورد على من إجابة هذا

 -بديلبنميسرةالعقيليمنالعبادالتهدينالزهاد،أسندبديلعنأنسوغيه،وثقهأحدوغيه،وابنهعبد1
الرحنبنبديلوثقهأبوحاتوقالابنمعي:ليسبهبأسوتوفبديلسنةثلثيومائة.راجعصفةالصفوة(

).1021)رقم(216/ 5)والرحوالتعديل(266/ 3

 ).266/ 3)وصفةالصفوة(3/62-حليةالولياء(2

 )،ونسبهلرمبنحيان345/ 2)وأبونعيمفاللية(156/ 56-أخرجهابنعساكرفتاريخدمشق(3
 )وابنالــوزيف2253)،ونسبهلاهدأحدفالزهد(49/ 4)والذهبفالسي(1298أحدفالزهد(
  ).209/ 2صفةالصفوة(

4،Tــيا  -أبويزيدالبسطامي،ط�ي�ف�ور�بن�عيسىبن�س~ر�وش~ان�شيخالصوفية.وكانجد�هس~روشانهذام~ج�وس�
 فأس~ل�م.وهمثلثة�إخوة:آدم�،وط�ي�فور�،وع~لىð.وهومنأهلب�س�ط�ام~.كانيقولبوحدةالوجود،وأنهرباكان
 أولقائلبذهبالفناء،ويعرفأتباعهبالطيفوريةأوالبسطامية.وقدنقلواعــنأبيزيــدأشــياء،منهــا:
 سبحان.ومافالبةإلال.وماالنار؟!!لستندنإليهاغدا،وأقول:اجعلنلهلهافداء،أولبلغنها.وماالنة؟
ــالهف  لعبةصبيان،هبلهؤلءاليهود،ماهؤلءحتتعذبم؟ومنالناسمنيصححهذاعنهويقول:ق

).235/ 3)والعلمللذركلي(4/364حالسكره.راجعميزانالعتدالللذهب(
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  نفسي بالكلية ، ونصب اللئق بي يدي مع إعراض>>ي)1(الدعاء [ أن أنسان ]
 .)2(عنهم

 وكان يزار من البلدان فلما رأى ازدحام الناس عليه قال: 

أصبحت للكل مول *** لنن لك عب̧د

وف الفؤاد أمور ***   ما تستطاع تع̧د

Úلكن كتمان حال ***   أحق ب وأسد

  إل مكحول :أما بعد فقد أصبت بظاهر علمك عند الناس)3(كتب وهب بن منبه
منلة وشرفاD ، فاطلب بباطن علمك عند ال منلة و̧زلفى، واعلم أن 

).111/ 4-ساقطةمنالصل،وأثبتناهامنصفةالصفوة(1

)111/ 4-انظر:صفةالصفوة(2

 -وهببنمنبهبنكاملبنسيجبنذيكبار،وهوالمام،العلمةالخباريالقصصي،أبوعبــدال3
 البناوي،اليمانالذماريالصنعان،أخوهامبنمنبه،ومعقلبنمنبه،وغيلنبنمنبه.مولدهفزمنعثمان
ــن ــانب  سنةأربعوثلثي،ورحلوحج.وأخذعنابنعباس،وأبهريرة-إنصح-وأبسعيد،والنعم
ــن  بشي،وجابر،وابنعمر،وعبدالبنعمروبنالعاصعلىخلففيهوطاووس.حتإنهينلويرويع
ــار،  عمروبندينار،وأخيههام،وعمروبنشعيب،حدثعنهولداه:عبدالوعبدالرحن،وعمروبندين
 وساكبنالفضل،وعوفالعراب،وعاصمبنرجاءبنحيوة،ويزيدبنيزيدبنجــابروخلــقآخــرون
 وروايتهللمسندقليلة،وإناغزارةعلمهفالسرائيليات،ومنصحائفأهلالكتاب.قالالعجلي:تابعيثقة،

) .544/ 4وقالأبوزرعةوالنسائي:ثقة.وكانتوفاتهسنةمائةوبضععشرة.انظرالسيللذهب(
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 . )1(إحدى النلتي تنع من الخرى

 ومعن هذا أن العلم الظاهر من تعلم الشرائع والحكام والفت>>اوى والقص>>ص
، Dوالوعظ ونو ذلك ما يظهر للناس يصل به لصاحبه عندهم منل>>ة وش>>رفا 
 والعلم الباطن الودع ف القلوب من معرفة ال ، وخشيته ، ومبته ، ومراقبت>>ه،
 والنس به، والشوق إل لقائه، والتوكل عليه ، والرضا بقضائه  ، والعراض عن
 عfرfضi الدنيا الفان، والقبال على جوهر الخرة الباقي ، كل هذا يوجب لصاحبه
 عند ال منلة و زلفى ، وإحدى النلتي تنع من الخرى ، فمن وقف مع منلته
 عند اللق ، واشتغل با حصل له عندهم بعلمه الظاهر من شرف الدنيا ، وكان
 هه حفظ هذه النلة عند اللق ومداراتا وتزيينها، والوف من زوالا كان ذلك
 حظك من ال وانقطع به عنه ، وهو كما قال بعضهم: ويل لن كان حظه م>>ن

ال الدنيا .

 )ونسبهإلوهيببنالوردوقال:كتبوهيبالأخلهقدبلغت159/ 8-حليةالولياءلبنعيم(1
بظاهرعلمكعندالناسمنلةوشرفا.............إل
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  وحسن خطابه وسرعة)2( يعجب با يرى من علم النيد)1( وكان سرى السقطي
 جوابه فقال له يوما ³ وقد سأله عن مسألة فأجاب وأصاب: أخش>>ى أن يك>>ون

 .)3(حظك من ال لسانك ، فكان النيد ل يزال يبكى خوفاD من هذه الكلمة

 ومن اشتغل بتربية منلته عند ال با ذكرنا من العلم الباطن وصل إل ال فاشتغل
 به عما سواه ، وكان له ف ذلك شغل عن طلب النلة عند اللق، ومع هذا فان
 ال يعطيه النلة ف قلوب اللق والشرف عندهم، وإن كان ل يريد ذل>>ك ول
يقف معه ، بل يهرب منه أشد الرب، ويفر أشد الفرار، خشية أن يقطعه اللق 

 سر̧يبنالغلâسأبوالسنالسقطي.ك�ان�أوحدزمانهف�يالورعوعلومالتوحيد،وهوخالالنيدوأستاذهوهو- 1
تلميذمعروفالكرخي،وتوفóسنةإحدىوخسيومائتي.

).357/   2وح̧دثعنالفضيلبنعياضوه�شيموأببكربنع~ي�اشوجاعة.انظر:وفياتالعيان(

ــن2 ــهم  -النيدبنممدبنالنيدالنهاونديثالبغداديالقواريري،والدهالزاز.هوشيخالصوفية،ول
 الكلمالنافعفالصدقوالعاملتالكثي،ولدسنةنيفوعشرينومئتي،وتفقهعلىأبثور،وســعمــن
 السريالسقطيوصحبه،ومنالسنبنعرفة،وصحبأيضاTالارثالاسب،وأباحزةالبغدادي،كــان
ــب ــاب،ويكت  قليلالرواية،وهوسليمالعتقد،ومنقوله:علمنامضبوطبالكتاب.والسنةمنليفظالكت
الديث،وليتفقه،ليقتدىبه،وماتفعشرالثماني.سنةثانوتسعيومئتي.انظر:سيأعلمالنبلء(

).141/ 2)والعلمللذركلي(14/66

 ):قالأبوسهلالصعلوكي:سعتأباممدالرتعشيقول:قالالنيد:14/68-جاءفالسيللذهب(3
ــت:أنل  كنتبييديالسريألعبوأناابنسبعسني،فتكلموافالشكر،فقال:ياغلمماالشكر؟قل

يعصىالبنعمه،فقال:أخشىأنيكونحظكمناللسانك.

قالالنيد:فلأزالأبكيعلىقوله.
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 عن الق ، قال تعال : ﴿ إiن° ال°ذiينf آمf̧نوا وfعfمiلkوا الصs>>الiحfاتi سf>>يfجjعfلk لģه>>̧م
 ﴾ Dاȩ̈ن ̧ودfمjحsأي ف قلوب عباده .)1(الر . 

  وحديث « إiن° الل°ه إiذgا أgحfبs عfبjدíا نfادfى جiبjرiيلg إiنsي أgحf̧ب فkلgانíا فg>>أgحiبşه فģيحiبÚ>>̧ه
« iضjرgأmال iلjهgي أiف ķبولgقm̧ه الģع لf̧يوض sمkث iاءfمsالس kلjهģه أÚبi̧يح sمkث kيلiرjبi2(ج(.

 معروف ، وهو مرج ف الصحيح، وبكل حال تطلب الخرة يصل معه شرف
 الدنيا ، وإن ل يرده صاحبه ول يطلبه ، وطلب شرف الدنيا ينع شرف الخرة ،

 ول يتمع معه ، والسعيد من آثر الباقي على الفان، كما ف حديث أب موسى
 عن النب أنه قال :« من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه

)3(فآثروا ما يبقى على ما يفن »

خرجه المام أحد وغيه .

.96-مري:1

ــلم(33كتابالتوحيد،97-متفقعليه:أخرجهالبخاريف:2 ــل،ومس ــعجبي بابكلمالربم
2637. (

 )وابنحبانفصحيحهبابذكر418)والقضاعيفمسندالشهاب(19713-صحيح:أخرجهأحد(3
ــدف3/370)والبيهقيفالكبى(709الخباربأنالمعانفالدنيايضرفالعقبرقم( ــنحي  )وعبدب

 )كلهممنطريقالطلببنحنطبعنأبموسى،والطلبليسمعمنأبموسىرضيالعنه569السند(
 )منطريقهزيلبن10643)والبيهقيفشعباليان(8757 ) (151 /9.وأخرجهالطبانفالكبي(

 شرحبيلعنعبدالبنمسعودرضيالعنهوقالاللبان:صحيحلغيهوانظرصحيحالترغيبوالترهيب
).3247لللبانرقم(
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 :)1(وما أحسن ما قال أبو الفتح البست

أمرانمفترقانلستتراها**يتشوقانللطةوتلق

طلبالعادمعالرياسةوالعل**فدعالذييفنلاهوباق

 وهذا آخر الكلم على حديث « ما ذئبان جائعان أرسل ف غنم بأفسد لا م>>ن
 حرص الرء على الال والشرف لدينه » لب الفرج عبد الرحن بن أح>>د ب>>ن

رجب البغدادي النبلي نزيل دمشق رضي ال تعال عنه ونفعنا بعلومه آمي.

 وكان الفراغ من نسخه ف أواخر شهر رمضان العظم قدره وحرمته ، وهو من
 شهور سنة اثني وعشرين وألف على يد الفقي أحد ابن الرحوم منصور العروف

بابن [ زغبون ] البلسي الالكي غفر ال له ولوالديه ولميع السلمي آمي.

ــوواحــد1  -أبوالفتحعليبنممدالبستالعلمةالكاتبشاعرزمانه،.قالالاكمبعدأنروىعنه:ه
ــو  عصره،حدثناأنهسعالكثيمنأبحاتبنحبان.وروىعنهالسيبنعليالبدعي،وشيخالسلمأب

عثمانالصابون،وآخرون.ماتسنةإحدىوأربعمئة.

).147/ 17ولهنظمفغايةالودةكبيسائربيالفضلءأهـانظر:السيللذهب(
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